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Drept civil

1. Partaj succesoral suplimentar/succesiv. Examinarea autorităţii de lucru
judecat a unei sentinţe de partaj din anul 1991, cu referire la o suprafaţă de teren
pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate ulterior. Soluţia din recurs.
Potrivit dispozițiilor art. 1201 Cod civil „este lucru judecat atunci când a doua cerere
în judecată are același obiect, este întemeiată pe aceeași cauză și este între aceleași părți,
făcută de ele și în contra lor în aceeași calitate”.
În sens strict, autoritatea de lucru judecat consacră efectul exclusiv al hotărârii
judecătorești irevocabile, care face imposibilă judecarea unui nou litigiu între aceleași părți,
pentru același obiect, cu aceeași cauză.
În sens larg, aceasta semnifică puterea de lucru judecat, ce presupune că hotărârea
beneficiază de o prezumție irefragabilă că exprimă adevărul și că nu trebuie contrazisă de o
altă hotărâre (obligativitatea hotărârii).
Autoritatea de lucru judecat și puterea de lucru judecat nu sunt sinonime, prima fiind
parte a celei de a doua. Existența unei hotărâri judecătorești irevocabile poate fi invocată în
cadrul altui proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci când se invocă exclusivitatea
acesteia, sau cu putere de lucru judecat, atunci când se invocă obligativitatea sa, fără ca în
cel de-al doilea proces să fie aceleași părți, să se discute același obiect și aceeași cauză.
Altfel spus, pentru a se invoca puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești
în cadrul unui proces nu este necesară existența triplei identități - de părți, obiect și cauză, ci
este necesar doar a se proba identitatea dintre problema de drept soluționată irevocabil și
cea dedusă judecății, instanța fiind ţinută să pronunţe aceeaşi soluție.
În speță nu este dată tripla identitate prevăzută de dispozițiile art. 1201 Cod civil, în
raport de sentința civilă nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoșani.
Astfel, dacă obiectul dosarului nr. 29../1991 al Judecătoriei Botoșani l-a constituit
partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctului C.Z., aflată în patrimoniul
acestuia la data deschiderii succesiunii, conform certificatului de moștenitor nr.
146/5.03.1991, obiectul cauzei de față, astfel cum a fost stabilit de prima instanță pe baza
„precizărilor succesive ale părților”, necontestat în căile de atac, îl constituie partajul
suplimentar al averii succesorale a autoarei comune a părților, defuncta C.M. și, implicit,
ieșirea din indiviziune și cu privire la averea fiilor defuncţi ai acesteia, C.V., C.M. și C.Z.,
acțiune întemeiată pe titlurile de proprietate emise în aplicarea dispozițiilor legii fondului
funciar.
Așadar, obiectul și cauza celor două acțiuni nu sunt identice.
Analiza identității de obiect a impus, în mod necesar, administrarea de probe pentru a
se stabili dacă terenul de 2563 m.p. înscris în titlul de proprietate nr. 155203/04, parcela 96
arabil (2485 m.p. din măsurători) din intravilanul localității X., comuna M. a fost inclus în
suprafața de 3600 m.p., atribuită pârâtei prin sentința civilă nr. 3405/21.10.1991 a
Judecătoriei Botoșani, respectiv dacă este identic cu cel de 2500 m.p. înscris în testamentul
datat 1967, deoarece în sentinţă nu se regăsesc elemente concrete de individualizare a
acestuia.
Fără a proceda la o reevaluare a probelor administrate la instanțele de fond,
nepermisă în calea de atac a recursului, curtea reține că premisele pe care instanța de apel
și-a argumentat soluția de admitere a excepției sunt greșite.
(Secţia I Civilă, decizia nr.58 din 18.02.2015)
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Prin acţiunea adresată Judecătoriei Botoşani la data de 2 decembrie 2009, înregistrată
sub nr. 16.../193/2009, astfel cum a fost precizată şi completată ulterior (la 13.06.2012,
15.09.2012, 27.02.2013 şi 14.06.2013 – filele 28, 54, 123 şi 165 dosar fond), reclamanţii C.
R. şi C. M. C. au chemat în judecată pe pârâta N.V., solicitând ieşirea din indiviziune/partajul
în natură a terenului înscris în titlul de proprietate nr. 165203/2004 şi anularea certificatului de
moştenitor nr. 3561/10.06.1996; partajul în natură, în cote de 1/2, a suprafeţelor de teren
rămase de pe urma defuncţilor C. V. şi C. M.; partajul suplimentar, în cote egale, a terenului
rămas de pe urma defunctului C. Z., cu referire la suprafaţa de 2563 m.p. teren (2485 m.p. la
măsurători), situată în p.c. 96 – X.
În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că sunt moştenitorii defunctului C.D.N. şi
că terenul în litigiu a aparţinut autoarei C.D.M., succesorii în drepturi ai acesteia fiind N.V.,
C.D.N. – decedat în anul 1994, C.C.M. – decedat, C.C.V. – decedat în anul 1991, C.Z. –
decedat în anul 1990. Ultimii trei dintre aceştia nu au avut copii. Susţin reclamanţii cu s-a
efectuat partajul prin Sentinţa civilă nr. 2331/1971 şi că titlul de proprietate menţionat în petit
s-a emis pentru suprafaţa de 23.437 mp, la cererea persoanelor înscrise în act. De pe urma
defunctului C.D.V., conform Certificatului de moştenitor nr. 684/13 mai 1993, au rămas drept
moştenitori pârâta N. V. şi C.D.N., fiecare cu o cotă de 1/2, acesta din urmă fiind tatăl
reclamantei C.R. şi, respectiv, bunicul reclamantului C.M.– C. Au solicitat reclamanţii
partajarea în natură, în două loturi egale, a suprafeţei de 2 ha. 3.437 m.p., în lotul lor urmând a
fi inclusă suprafaţa de 3.293,5 m.p. situată în intravilanul satului S, comuna M, jud. B.,
respectiv jumătate din terenul intravilan, şi suprafaţa de 8.450 mp - teren extravilan situat în
sat S., comuna M., judeţul B.
În privinţa cererii de anulare a certificatului de moştenitor, reclamanţii au constatat că
acesta a fost emis în mod nelegal, ulterior dezbaterii succesiunii prin Sentinţa civilă nr.
3405/1991 a Judecătoriei Botoşani, sentinţă prin care s-a stabilit, cu autoritate de lucru
judecat, că moştenitorii defunctului C.Z. sunt N.V., C.V. şi C.D.N.. Astfel, în mod fraudulos,
pârâta N.V. s-a prezentat la notariat, declarând în fals că este singura moştenitoare a
defunctului C. Z.
Ulterior, reclamanta a precizat că acţiunea sa are drept scop constatarea nulităţii
absolute a certificatului de moştenitor nr. 356/1996, în temeiul art. 105 alin. 2 Cod procedură
civilă raportat la art. 99 şi urm. din Legea nr. 36/1995, cerere imprescriptibilă. A mai arătat că
terenul de 2500 mp din X a aparţinut autoarei C. M., iar nu fiului acesteia C. Z., că de pe urma
ambilor autori menţionaţi s-a stabilit calitatea de moştenitor a numitului C.N., prin cele două
sentinţe de partaj şi prin certificatului de moştenitor nr. 146/1991; că prin includerea acestui
teren în titlul de proprietate se confirmă, încă o dată, calitatea de succesor în drepturi a acestei
persoane şi că, în situaţia dată, procedura succesorală după defunctul C. Z., realizată fără
citarea reclamanţilor, este nulă absolut. Chiar dacă s-ar admite ipoteza unei nulităţi relative,
termenul general de prescripţie se impune a fi calculat de la momentul când reclamanţii au
aflat despre existenţa certificatului, ceea ce s-a întâmplat în iulie 2009, când intervenientul a
solicitat reclamantului C. M. C. să i se recunoască statutul de proprietar pentru cei 2500 mp.
S-a mai învederat că acest teren nu poate fi exclus de la partaj, că suprafaţa este comod
partajabilă în natură, putându-se realiza un lot care să cuprindă toate construcţiile
intervenientului. În cele din urmă, s-a arătat că suprafaţa de 2500 mp a rămas în rolul
defunctei C. M. şi că testamentul invocat de partea adversă este fie nul, fie supus reducţiunii.
În cadrul partajului din 1971 s-a împărţit întreaga suprafaţă identificată în fapt,
respectiv 5570 mp, iar nu doar terenul indicat în certificatul de moştenitor nr. S/422/970 din
20.02.1971 (5400 mp), astfel formându-se 5 loturi a câte 1114 mp. În titlul de proprietate nr.
165203/2004, în pc 714 s-au înscris 4 din cele 5 loturi, terenul aparţinând defunctului C. N.
fiind inclus într-un titlu separat – titlul de proprietate nr. 21688/1993 – în p.c. 705/1. Întrucât
acest ultim titlu cuprinde o suprafaţă superioară lotului atribuit separat, iar titlul comun – una
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inferioară celorlalte 4 loturi, a arătat reclamanta că este de acord să aducă la masa de împărţit
diferenţa de 432 mp din pc 705/1. Totodată, reclamanta s-a arătat de acord ca în masa de
partaj în prezenta cauză să nu fie inclus lotul iniţial al pârâtei şi nici lotul pe care aceasta l-a
moştenit de la defunctul C. Z., atribuit prin Sentinţa nr. 3405/1991. Prin urmare, în masă ar
rămâne loturile defuncţilor C. M. şi C. V., loturi ce ar urma să fie atribuite potrivit posesiei
exercitate în prezent, respectiv lotul C. V. – reclamanţilor şi lotul C. M. – pârâtei. În privinţa
testamentului, a arătat reclamanta că acest act nu înlătură din masă suprafaţa de 2500 mp,
întrucât potrivit certificatului de moştenitor nr. 146/1991 şi în consens cu principiul
indivizibilităţii moştenirii, terenul care nu a constituit obiectul altei împărţeli revine în cote
egale părţilor din cauză.
Cu privire la terenul în suprafaţă de 2563 m.p. din p.c. 96 – X reclamanta a arătat că
acesta a constituit obiect al testamentului din 1967, în favoarea defunctului C. Z., moştenitorii
acestuia fiind părţile din cauză. Prin urmare, a solicitat partajarea în cote egale a acestui
imobil, cu menţiunea că ne aflăm în situaţia unui partaj suplimentar, întrucât procedura
succesorală în cadrul căreia s-a emis certificatul de moştenitor nr. 146/1991 a privit alte
bunuri ale defunctului. De asemenea, terenul nu a constituit obiect al partajului din anul 1991,
astfel încât apare dovedit interesul desfiinţării certificatului nr. 356/1996, certificat emis
exclusiv în favoarea pârâtei.
Pârâta a formulat întâmpinare, arătând că este de acord cu ieşirea din indiviziune în ce
priveşte terenurile înscrise în titlul de proprietate la poziţia extravilan. Totodată, a solicitat să
nu fie incluse la împărţeală următoarele suprafeţe de teren: 3.374 mp - sat S. pc nr. 715, şi
2.563 m.p. - X, com. M., pc nr. 96. A arătat pârâta că aceste suprafeţe i-au revenit în urma
partajului realizat după defunctul C.Z., prin Sentinţa civilă nr. 3405/1991 a Judecătoriei
Botoşani, definitivă şi irevocabilă, terenuri pe care le-a şi înstrăinat. Referitor la capătul de
cerere având ca obiect anularea Certificatului de moştenitor nr. 356/10 iunie 1996, pârâta a
invocat excepţia prescrierii dreptului la acţiune (în cauză invocându-se o nulitate relativă,
căreia i se aplică termenul general de prescripţie) şi, pe cale de consecinţă, a solicitat
respingerea cererii, ca inadmisibilă.
La 4.05.2010 în cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu V.M.S.,
solicitând excluderea de la împărţeală a suprafeţei de 2500 m.p. teren situat în p.c. 96,
deoarece l-a dobândit în anul 1996, prin donaţie de la pârâtă, iar în prezent are edificate
locuinţa şi anexele gospodăreşti pe acesta. Totodată, a invocat autoritatea de lucru judecat a
sentinţei civile nr. 3405/1991 a Judecătoriei Botoşani cu referire la acest teren.
Cererea de intervenţie a fost admisă în principiu de Judecătoria Botoşani prin
încheierea din data de 30.08.2010.
Reinvestită după casarea cu trimitere (decizia civilă nr. 947/28.11.2011 a Tribunalului
Botoşani), Judecătoria Botoşani, prin sentinţa civilă nr. 9859/17.10.2013, a respins excepţia
lipsei de interes şi excepţia prescrierii dreptului material la acţiune; a respins excepţia
autorităţii de lucru judecat; a respins cererea formulată de intervenientul în interes propriu
V.M.S.; a admis în parte acţiunea precizată a reclamanţilor C.R. şi C.M.C., formulată în
contradictoriu cu pârâta N.V., în sensul că: a desfiinţat Certificatul de moştenitor nr.
356/10.06.1996 emis cu privire la defunctul C. Z.; a constatat că părţile (reclamanţii şi pârâta),
în calitate de moştenitori ai defunctei C. M., în cote de 1/2, se află în indiviziune cu privire la
suprafaţa de 16.900 mp înscrisă în titlul de proprietate nr. 155203/26.06.2004, teren situat în
extravilanul localităţii S., com. M., în pc 973/183 arabil şi 1118/56 fâneţe, în valoare totală de
13.480 lei; a dispus ieşirea părţilor din indiviziune, cu privire la terenul menţionat, astfel:
-a atribuit reclamanţilor (moştenitori ai defunctului C. N.), în indiviziune, suprafaţa de
3.800 mp situată în pc 973/183 arabil şi suprafaţa de 4.650 mp situată în pc 1118/56 fâneţe,
terenuri evidenţiate cu galben în schiţele topo de la filele 77-78 (anexele 3 şi 4 din expertiza
H. T.) – lotul I;
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-a atribuit pârâtei suprafaţa de 3.800 mp situată în pc 973/183 arabil şi suprafaţa de
4.650 mp situată în pc 1118/56 fâneţe, terenuri evidenţiate cu albastru în schiţele topo de la
filele 77-78 (anexele 3 şi 4 din expertiza H. T.) – lotul II.
A constatat că părţile (reclamanţii şi pârâta), în calitate de moştenitori ai defuncţilor C.
V. şi C. M., în cote de 1/2, se află în indiviziune cu privire la suprafaţa de 2228 mp înscrisă în
titlul de proprietate nr. 155203/26.06.2004 (1746 mp – pc 714 arabil şi curţi-construcţii) şi,
respectiv, în titlul de proprietate nr. 21688/09.09.1993 (482 mp – p.c. 705/1 arabil şi curţi
construcţii), teren situat în intravilanul localităţii S., com. M., în valoare totală de 8132,20 lei.
A dispus ieşirea părţilor din indiviziune cu privire la terenul menţionat, după cum urmează:
-a atribuit reclamanţilor (moştenitori ai defunctului C. N.), în indiviziune, suprafaţa de
1114 mp situată în p.c. 705/1 arabil şi curţi construcţii (404+78 mp) şi în p.c. 714 arabil (632
mp), teren evidenţiat cu galben în schiţa topo de la fila 112 (anexa 1 din expertiza refăcută H.
T.) – lotul IV (fostul lot al defunctului C. V.);
-a atribuit pârâtei suprafaţa de 1114 mp situată în pc 714 arabil şi curţi construcţii
(1000+114 mp), teren evidenţiat cu albastru în schiţa topo de la fila 112 (anexa 1 din
expertiza refăcută H. T.) – lotul III (fostul lot al defunctului C. M.).
A constatat că părţile (reclamanţii şi pârâta), în calitate de moştenitori ai defunctului C.
Z., în cote de 1/2, se află în indiviziune cu privire la suprafaţa de 2563 mp înscrisă în titlul de
proprietate nr. 155203/26.06.2004 – p.c. 96 arabil (2485 mp, din măsurători), teren situat în
intravilanul localităţii X, com. M., evidenţiat în schiţa topo de la fila 144 expertiza C.C., în
valoare totală de 170.465 lei. A dispus ieşirea părţilor din indiviziune cu privire la acest teren,
astfel:
- a atribuit pârâtei întregul imobil;
- a obligat pârâta la plata către reclamanţi a unei sulte în valoare de 85.232,5 lei,
precum şi a cheltuielilor de judecată de 1.849 lei.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Reclamanta tinde a clarifica situaţia succesiunii defunctului C. Z. (solicitând un partaj
suplimentar în privinţa averii acestuia), autor de pe urma căruia s-au eliberat două certificate
de moştenitor cu menţiuni contradictorii. În atare context, în mod evident, capătul de cerere
analizat nu apare lipsit de interes.
În speţă s-a invocat şi se confirmă ipoteza unei nulităţi absolute, nulitate a cărei
verificare/constatare nu este supusă vreunor exigenţe temporale, respectiv prescripţiei
extinctive.
Din însuşi cuprinsul actului contestat (fila 9 ds. iniţial) rezultă că procedura de
dezbatere succesorală finalizată prin emiterea Certificatului nr. 356/10.06.2996 a implicat-o
exclusiv pe pârâta N.V., notarul public nefăcând menţiunea existenţei altor moştenitori. Or, în
situaţia dată, rezultă cu evidenţă că ceilalţi succesori în drepturi ai defunctului, în speţă
autorul reclamanţilor, nu a fost invitat şi nu a avut posibilitatea de a-şi exprima opţiunea faţă
de moştenirea fratelui său, aceasta cu toate că legiuitorul a instituit reguli imperative în scopul
menţionat - după ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza şi dispune
citarea celor care au vocaţie la moştenire… (art. 75 din Legea nr. 35/1995, în vigoare la data
eliberării certificatului contestat).
Deşi Legea notarială se referă doar la posibilitatea anulării certificatului de moştenitor
(menţiune care induce ideea de nulitate relativă şi, respectiv, de prescripţie a dreptului
material la acţiune), în practica judiciară s-a admis – pentru neregularitatea procedurală
ocurentă în speţă – fie că este operabilă sancţiunea nulităţii absolute, fie că, dată fiind
neîncunoştiinţarea tuturor prezumtivilor moştenitori, aceştia pot solicita oricând verificarea
legalităţii certificatului emis de notar. În adoptarea acestor soluţii, la care instanţa achiesează,
s-a avut în vedere că incidenţa unei astfel de încălcări nu poate fi imputată celui
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neîncunoştiinţat şi că, în definitiv, excluderea acestor neregularităţi de la controlul
judecătoresc s-ar realiza în baza culpei exclusive a autorului cererii de sesizare.
Cu referire la fondul cererii de constatare a nulităţii Certificatului de moştenitor nr.
356/1996, instanţa a reţinut că prin actul în discuţie (fila 9 ds. iniţial), emis de pe urma
defunctului C.Z., s-au constatat o serie de elemente precum: natura legală a succesiunii,
calitatea de unic moştenitor a pârâtei N.V., sora defunctului, şi componenţa masei
succesorale, respectiv un imobil teren în suprafaţă de 2500 mp, situat în intravilanul satului x.,
restituit în baza Legii nr. 18/1991.
De pe urma aceluiaşi autor, decedat în anul 1990, s-a emis însă şi Certificatul de
moştenitor nr. 146/05.03.1991 (fila 16 în dosarul de faţă), în favoarea a trei fraţi ai
defunctului, respectiv pârâta N.V., C.N. şi C.V., fiecare cu câte o cotă de 1/3 din averea
succesorală. Averea în discuţie includea, la momentul respectiv, o serie de bunuri mobile,
două construcţii şi terenul în suprafaţă de 3800 mp, aferent acestora, teren care ar fi fost
primit de defunct, ca zestre, de la părinţii săi.
În baza acestui certificat s-a realizat ieşirea din indiviziune a coproprietarilor
menţionaţi, în dosarul nr. 29../1991 al Judecătoriei Botoşani (ataşat prezentei cauze),
soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 3405/21.10.1991. Reţinând calitatea de succesori în drepturi
a tuturor celor trei fraţi ai defunctului, instanţa a dispus ieşirea lor din indiviziune, în sensul
atribuirii bunurilor imobile către reclamanta N.V. şi al obligării acesteia, către C.V. şi C.N., la
plata sultelor aferente.
Aşadar, pentru defunctul C.Z. s-au realizat, anterior emiterii certificatului de
moştenitor contestat, atât procedura succesorală notarială cât şi ieşirea din indiviziune,
proceduri care au profitat şi altor moştenitori decât cel menţionat în respectivul certificat. Or,
procedurile în discuţie au presupus, cu necesitate, acceptarea succesiunii defunctului C.Z. şi
de către fraţii C.N. şi C.V., acceptare despre care se ştie că are caracter indivizibil, adică
vizează toate bunurile din masa succesorală. Desigur, era posibilă o procedură succesorală
suplimentară, în sensul completării masei stabilite iniţial, dar fără ca aceasta să presupună, din
nou, stabilirea calităţii de moştenitor. Cel mult, s-ar fi putut constata, în cazul încetării din
viaţă a unora dintre moştenitori (fără succesori proprii), că doar unul/unii dintre beneficiarii
iniţiali culeg noile bunuri.
Potrivit actelor dosarului, C.N. a decedat în septembrie 1994, acesta fiind succedat în
drepturi, conform certificatului de moştenitor nr. 538/1995 (fila 37), de soţia supravieţuitoare
şi de cele două fiice. La rândul său, C.V. a decedat în decembrie 1991, de pe urma sa
eliberându-se certificatul de moştenitor nr. 684/1993, în favoarea fraţilor N.V. şi C.N.(fila 10
ds. iniţial). Rezultă, aşadar, că la momentul emiterii celui de al doilea certificat pentru
succesiunea defunctului C. Z. existau şi se impunea a fi contactaţi şi alţi moştenitori ai
acestuia, respectiv succesorii moştenitorului iniţial, C.N. După cum s-a arătat, aceşti succesori
acceptaseră moştenirea tatălui lor, moştenire care includea şi drepturile/bunurile provenite din
succesiunea defunctului C. Z..
Cu aceste argumente, instanţa a apreciat că actul notarial din 1996 contrazice situaţia
de fapt a succesiunii autorului menţionat, atestând în mod nelegal că pârâta ar fi moştenitor
unic şi, respectiv, proprietar exclusiv al suprafeţei de 2500 mp înscrisă în Certificatul de
moştenitor nr. 356/10.06.1996.
În privinţa cererii propriu-zise de partaj, prima instanţă a reţinut că, potrivit
precizărilor succesive ale părţilor, ieşirea din indiviziune priveşte succesiunea autoarei
iniţiale, C. M., dar şi a fiilor acesteia, C. V., C. M. şi C. Z..
De pe urma defunctei C. M. s-a emis Certificatul de moştenitor nr. S422/1970,
certificat prin care au fost instituiţi moştenitori cei cinci copii ai autoarei, respectiv N. V., C.
Z., C. N., C. M. şi C. V.. Potrivit certificatului, averea succesorală includea, la momentul
respectiv, suprafaţa de 5400 mp teren situată în vatra satului S., com. M. Această suprafaţă
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(5570 mp în fapt) a constituit obiect al partajului în dosarul nr. 2419/1971 al Judecătoriei
Botoşani (ataşat prezentei cauze), fiecăruia dintre cei cinci coindivizari revenindu-le cât 1114
mp, potrivit lotizării realizate de expert – fila 24 în respectivul dosar.
După cum s-a arătat, moştenitorul C. Z. a decedat în anul 1990 (fila 15 în prezentul
dosar), succesorii săi fiind fraţii N. V., C. N.şi C. V.. C. V. a decedat în anul 1991 (fila 10 ds.
iniţial), fiind succedat în drepturi de fraţii N. V. şi C. N.. Acesta din urmă a decedat în anul
1994, având soţie supravieţuitoare şi descendenţi care au înţeles să îi accepte succesiunea (C.
E. – decedată, C. O. – decedată, moştenită de reclamantul C. M. C., şi C. R.). Al patrulea
dintre fraţi, C. M., a decedat în anul 1997 (potrivit menţiunilor de pe certificatul de naştere –
fila 51), fără descendenţi/soţie supravieţuitoare. Părţile s-au exprimat în mod concordant în
sensul că averea acestui autor le revine, în calitate de soră/nepoţi de frate.
În anul 2004, pe numele solicitanţilor N. V., C. N. şi C. V., în calitate de moştenitori ai
defunctei C. M., s-a eliberat titlul de proprietate nr. 155203 (fila 7 ds. iniţial), pentru un total
de 23.437 mp, din care 16.900 mp în extravilan (7600 mp în p.c. 973/183 arabil şi 9300 mp în
p.c. 1118/56 fâneţe) şi 6537 în intravilan (4024 mp în p.c. 714 S. şi 2563 mp în p.c. 96 X).
Potrivit susţinerilor concordante ale părţilor, dar şi constatărilor expertului (fila 112),
suprafaţa de 4024 mp din parcela 714 se suprapune unui număr de 4 loturi din cele cinci
formate şi atribute la partajul din 1971 (ale moştenitorilor N.V., C. Z., C. M. şi, parţial, C. V.).
Prin titlul de proprietate nr. 21688/09.09.1993, eliberat în mod direct defunctului C. N.
(fila 12 ds. recurs), s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1670 mp în pc
705/1, suprafaţă ce face corp comun cu parcela 714 menţionată anterior şi care, potrivit schiţei
topo de la fila 112, reprezintă lotul de 1114 mp moştenit de defunct de la autoarea C. M. şi un
plus ce se include în lotul fratelui C. V. (segment haşurat, în aceeaşi schiţă). Din acest ultim
motiv, reclamanţii au solicitat a se include în masa de partaj actuală şi suprafaţa de 482 mp
din titlul propriu.
A concluzionat instanţa, faţă de elementele de fapt descrise, că ulterior partajului din
1971, prin efectul Legii nr. 18/1991, masa succesorală a defunctei C. M. a înglobat noi bunuri,
respectiv suprafaţa de 16.900 mp din extravilan (7600 mp în pc 973/183 arabil şi 9300 mp în
pc 1118/56 fâneţe) şi, cel puţin aparent, suprafaţa de 2563 mp intravilan, din p.c. 96.
Cum pentru aceste imobile nu a existat o împărţeală (partajul din 1971 s-a limitat la
suprafaţa de 5570 mp intravilan menţionată), în cauză apare posibilă şi necesară realizarea
unui partaj suplimentar. Pentru succesiunea analizată, a autoarei iniţiale, C. M., s-a reţinut în
masă şi s-a împărţit doar terenul extravilan, urmând ca situaţia suprafeţei de 2563 mp
intravilan să fie analizată ulterior, odată cu succesiunea defunctului C. Z..
Văzând valoarea terenului extravilan (13.480 lei – fila 73) şi reţinând împrejurarea că
în prezent au rămas doar doi dintre beneficiarii reconstituirii (după defunctul C. V. s-a emis
certificatul de moştenitor nr. 684/1993, în favoarea fraţilor N. V. şi C. N. – fila 10 ds. iniţial),
ceea ce presupune o cotă de 1/2, instanţa a dispus ieşirea din indiviziune a coproprietarilor,
potrivit propunerii de lotizare realizată de expert şi agreată de ambele părţi.
În privinţa autorilor C. V. şi C. M., cărora li s-a atribuit în anul 1971 câte un lot de câte
1114 mp (evidenţiate cu galben şi cu albastru în schiţa de la fila 112), instanţa a reţinut, în
cele ce preced, că au decedat în anii 1991 şi 1997, fără soţ supravieţuitor/descendenţi. Pentru
C. V. s-a emis certificatul de moştenitor nr. 684/1993 în favoarea fraţilor N. V. şi C. N..
Pentru C. M. nu a existat o procedură succesorală notarială, acceptarea succesiunii de către
aceiaşi moştenitori realizându-se însă tacit, prin preluarea în posesie a lotului de 1114 mp
menţionat.
Aşa fiind, este de constatat că părţile se află în coproprietate, în cote de1/2, şi cu
privire la suprafeţele de 1114+1114 mp teren ale autorilor menţionaţi, suprafeţe situate în
intravilanul localităţii S, com. M., înscrise în titlul de proprietate nr. 155203/26.06.2004 (1746
mp – p.c. 714 arabil şi curţi-construcţii) şi, respectiv, în titlul de proprietate nr.
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21688/09.09.1993 (482 mp – p.c. 705/1 arabil şi curţi construcţii), în valoare totală de
8132,20 lei.
În temeiul art. 728 Cod civil şi art. 673/5 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa a dispus
ieşirea din indiviziune şi cu privire la acest teren, atribuindu-l potrivit voinţei concordante a
părţilor.
Relativ la succesiunea defunctului C. Z., instanţa a reţinut următoarele:
De pe urma acestui autor, decedat în anul 1990, s-a emis Certificatul de moştenitor nr.
146/05.03.1991 (fila 16 în dosarul de faţă), în favoarea fraţilor N. V., C. N. şi C. V., fiecare cu
câte o cotă de 1/3 din averea succesorală. Potrivit menţiunilor acestui certificat, averea în
discuţie includea o suprafaţă de 3800 mp aferentă construcţiilor, teren situat în localitatea S.
şi care ar fi fost primit ca zestre.
În baza acestui certificat, în dosarul nr. 2923/1991 al Judecătoriei Botoşani, soluţionat
prin Sentinţa civilă nr. 3405/21.10.1991, s-a dispus ieşirea din indiviziune a celor trei
coproprietari, în sensul atribuirii bunurilor imobile (una casă, un grajd, 3600 mp teren) către
reclamanta N. V. şi a obligării acesteia, către C. V. şi C. N., la plata sultelor aferente. A
constatat judecătoria, prin respectiva sentinţă, că masa succesorală a defunctului include, între
altele, o casă situată în com. M., sat S., un grajd şi suprafaţa de 3600 mp teren, în valoare
totală de 84.507 lei.
Analizând actele dosarului nr. 2923/1991, respectiv raportul de expertiză întocmit în
acea cauză, instanţa a constatat că, în fapt, expertul a identificat şi a evaluat exclusiv suprafaţa
de 1114 mp dobândită de defunct prin partajul din 1971, sens în care a şi formulat unele
precizări exprese (filele 70, 74 în ds. ataşat). Lucrarea nu cuprinde menţiuni referitoare la
diferenţa de 2500 mp (valoare, localizare, vecini), suma de 84.507 lei indicată de expert - şi
reţinută în hotărâre - cuprinzând doar valoarea construcţiilor şi a terenului de 1114 mp.
Aşadar, deşi sentinţa din 1991 s-a referit la totalul de 3600 mp, partajul propriu-zis s-a
realizat numai pentru 1114 mp, în sensul că includerea terenului în lotul pârâtei nu a fost
dublată de măsura obligării acesteia, către ceilalţi coproprietari, şi la plata contravalorii cotei
de 2/3 din suprafaţa de 2500 mp. Practic, pentru diferenţa de teren a existat o simplă atribuire
- pe care instanţa este ţinută să o respecte – iar nu o împărţeală reală, împărţeală ce presupune,
potrivit art. 673/5 Cod procedură civilă, formarea şi atribuirea loturilor şi, în cazul în care
loturile nu sunt egale ca valoare, întregirea lor printr-o sumă de bani.
În condiţiile date, instanţa a apreciat că în speţă nu este dată excepţia autorităţii de
lucru judecat (care se analizează în funcţie de soluţia precedentă, iar nu de cererea care a făcut
obiectul acesteia), excepţie pe care a respins-o, împreună cu fondul cererii de intervenţie.
Cu referire la suprafaţa de 2500 m.p. prima instanţă a reţinut că, deşi, în privinţa
acestuia s-a susţinut iniţial că ar fi diferit de suprafaţa de 2563 mp intravilan, din pc 96 X.,
inclus în titlul de proprietate nr. 155203/2004 (cu explicaţia că acesta din urmă provine direct
din rolul autoarei C. M., fără să fi constituit obiect al unor transmisiuni către fiul C. Z.),
ambele părţi au exprimat, finalmente, punctul de vedere contrar, astfel încât diferendul s-a
concentrat asupra (im)posibilităţii realizării unui nou partaj. Acest diferend a fost tranşat în
cele ce preced, prin respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat.
Totuşi, o serie de elemente consolidează concluzia identităţii celor două terenuri
(terenul din certificatul de moştenitor/partaj şi terenul din titlul de proprietate) şi, de aici,
includerea suprafeţei de 2563 mp din pc 96, în averea succesorală a defunctului C. Z.
Astfel, în afara amplasamentului în prezent identificat – parcela 96 X., niciuna dintre
părţi nu a indicat o altă locaţie a terenului aparent partajat în anul 1991, respectiv o locaţie din
satul S., eventual învecinată lotului de 1114 mp al defunctului, cum sugerează menţiunile din
certificatul de moştenitor nr. 146/1991 (terenul aferent construcţiilor în suprafaţă de 3800
mp).
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Defunctul C. Z. a beneficiat de dispoziţiile testamentului nr. 1370/1967 (fila 47 ds.
recurs), act prin care i s-a transmis suprafaţa de circa 2500 mp din vatra satului S., cu
următoarele vecinătăţi: P.M., G.C., GAS X. şi drumul satului (practic, aceasta este modalitatea
prin care, în masa succesorală a defunctului s-a aflat, la momentul eliberării certificatului de
moştenitor, un total de 3800/3600 mp). Deşi testamentul trimite la aceeaşi localitate, S.,
vecinătăţile menţionate sugerează o altă locaţie decât cea a proprietăţii partajate în anul 1970
(din care s-a format lotul de 11144 mp al defunctului), proprietate ai cărei vecini, indicaţi în
certificatul de moştenitor nr. S422/1970 al defunctei C. M. (fila 5 în dosarul nr. 2419/1971
ataşat), erau L. D., L. M., C. N. şi drumul satului. Întrucât cele două documente invocate sunt
contemporane (1967-1970), apare inadmisibilă ipoteza schimbării, în timp, a tuturor
vecinătăţilor, astfel încât să poată fi menţinută ideea unei locaţii unice, respectiv a formării
unui trup comun între lotul de 1114 mp al defunctului şi terenul dobândit prin testament.
Ambii experţi desemnaţi în cauză au ajuns la aceeaşi concluzie (fila 108, 143, 158),
respectiv că există identitate între terenul obiect al testamentului din 1967 şi terenul
actualmente înscris în titlul de proprietate comun.
Aşa fiind, instanţa a constatat că părţile, în calitate de moştenitori ai defunctului C. Z.,
în aceeaşi cotă de 1/2 (al treilea moştenitor, C. V., fiind succedat în drepturi de aceiaşi fraţi),
se află în indiviziune cu privire la suprafaţa de 2563 mp înscrisă în titlul de proprietate nr.
155203/26.06.2004 - pc 96 arabil (2485 mp, din măsurători), teren situat în intravilanul
localităţii X., com. M., evidenţiat în schiţa topo de la fila 144 – expertiza C. C., în valoare
totală de 170.465 lei.
Valoarea menţionată a fost stabilită de expertul evaluator, desemnat special în acest
scop ca urmare a neînţelegerilor ivite în această privinţă între părţile litigante. Întrucât, spre
deosebire de experţii topo învestiţi în cauză, expertul Ţ.V. este specializat în evaluări
imobiliare (fila 174), ceea ce imprimă un plus de rigoare lucrării sale, instanţa a reţinut
valoarea de 170.465 lei menţionată (fila 178), iar nu valorile indicate, pentru acelaşi imobil,
de experţii topo.
Cum s-a menţionat în precedent, cel puţin aparent terenul de 2563 mp apare atribuit,
prin sentinţa din 1991, pârâtei N. V. Din acest motiv, dar şi pentru faptul că pârâta a obţinut
certificatul de moştenitor din 1996, ce se va desfiinţa prin prezenta, a fost posibil ca aceasta să
încheie contractul de donaţie nr. 5155/03.09.1996 (fila 39 ds.), în favoarea intervenientului
V.M.-S., pentru suprafaţa de 2500 din intravilanul satului X (terenul în litigiu).
A apreciat instanţa, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei, că intervenientul a fost
îndreptăţit a considera, absolut rezonabil, că donatara este proprietară exclusivă a terenului
donat şi că, în aceste condiţii, nu se pune problema asumării unui contract sub condiţie,
respectiv a riscului de desfiinţare a actului juridic translativ de proprietate în caz de partaj.
Ca atare, în consideraţia bunei-credinţe a intervenientului, dar şi a soluţiei din 1991,
instanţa a procedat la partajarea imobilului în sensul atribuirii către pârâta N. V., cu obligarea
acesteia, către reclamanţi, la plata sultei în valoare de 85.232,5 lei, reprezentând 1/2 din preţul
terenului.
În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa a obligat pârâta la plata cheltuielilor
de judecată în sumă de 1.849 lei. S-a reţinut, în acest sens, că pe parcursul litigiului
reclamanţii au avansat cheltuieli în valoare totală de 5498 lei (reprezentând taxe judiciare,
onorarii experţi şi onorariu avocat - filele 2,3,69 şi urm. în dosarul iniţial, filele 24, 27 în
recurs, filele 65, 82, 124, 153, 170, 183 şi 189 în rejudecare), iar pârâta – de 1800 lei
(onorariu avocat - fila 125 ds. iniţial, fila 35 în recurs, fila 196 în rejudecare) În urma
compensării, a rezultat o diferenţă de 3698 lei, diferenţă ce se impune a fi suportată, în cote
de1/2 (1849 lei), de fiecare dintre părţi. Instanţa nu a exclus cheltuielile cu expertizele
efectuate în rejudecare, apreciind că acestea şi-au dovedit utilitatea în cauză, cu atât mai mult
cu cât pârâta însăşi a solicitat a se reţine unele dintre schiţele/concluziile acestor lucrări.
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În calculul descris nu au fost reţinute însă cheltuielile avansate de intervenient, dată
fiind soluţia de respingere a cererii acestuia.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât reclamanta C.R., cât şi pârâta N.V. şi
intervenientul V.S.M. (prin recalificarea căii de atac declarate).
Reclamanta a criticat sentinţa instanţei de fond sub aspectul modului de partajare a
terenului menţionat în petit şi a considerentelor reţinute de prima instanţă in legătură cu acest
mod de partajare. Ulterior, la 17.06.2014 (fila 42 dosar apel) reclamanta a declarat că renunţă
la judecata apelului declarat.
La rândul lor, pârâta N. V. şi intervenientul V. S. M. au arătat că hotărârea este dată
parţial cu aplicarea greşită a legii, prima instanţă dând o greşită interpretare normelor juridice
aplicabile împrejurărilor de fapt şi de drept reţinute pe baza probelor administrate.
Astfel, instanţa a respins excepţia lipsei de interes și excepţia autorităţii pe lucru
judecat în mod nefondat, reţinând în mod greşit că cele două certificate de moştenitor după
C.Z. cuprind menţiuni contradictorii, întrucât C. Z. a avut în proprietate doar 3600 m.p.,
conform rolului său agricol depus la dosarul cauzei, compusă din 1114 m.p.şi 2500 m.p, care
au făcut obiectul partajului din 1991.
Suprafaţa de 2500 m.p. din Certificatul de moştenitor nr.356 din 10.06.1996 este
suprafaţa de teren moştenită de pârâtă de la fratele Z., fapt dovedit cu menţiunile din
Contractul de donaţie nr. 5153 din 03.09.1996 prin care se stipulează „terenul ce se
înstrăinează a fost dobândit de mine, donatoarea, prin moştenire de la fratele meu C. Z....”.
Deci, această suprafaţă de 2500 m.p. nu este o suprafaţă suplimentară celei ce i-a fost
atribuită pârâtei prin sentinţa din 1991.
A accepta punctul de vedere al primei instanţe ar însemna că defunctul C.Z. a avut în
proprietate la momentul decesului 6100 m.p. teren (3600 m.p. ce au făcut obiectul partajului
din 1991 şi 2500 m.p. ce s-au partajat de către prima instanţa). În realitate, acesta a avut doar
3600 m.p., iar cu privire la modalitate de atribuire s-a pronunţat Judecătoria Botoşani prin
Sentinţa civilă 3405/1991, căpătând astfel autoritate de lucru judecat.
În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat, apelanţii au arătat că a fost
respinsă de prima instanţă în mod greşit, deşi a reţinut că suprafaţa de 2500 m.p. care a făcut
parte din masa succesorală a defunctului C. Z. este una şi aceeaşi cu cea din p.c.96 înscrisă în
titlul de proprietate 155203/2004.
Aşadar, dacă acest teren de 2500 m.p. a făcut parte din cei 3600 m.p. partajaţi în 1991,
instanţa a respins greşit excepţia autorităţii de lucru judecat, partajând încă o dată, în mod
nelegal, aceeaşi suprafaţă de teren.
Prima instanţă a precizat că, prin sentinţa din anul 1991, pentru suprafaţa de 2500 m.p.
a existat o simplă atribuire, menţionând chiar că "pe care instanţa este ţinută să o respecte",
totuşi, a reanalizat dosarul 2923/1991, ceea ce este inadmisibil.
Terenul de 2500 m.p. a fost partajat prin S.C. 3405/1991, pentru simplul motiv că Z.
nu a avut alt teren decât 3600 m.p.; a inventa toată povestea doar pentru a rejudeca partajul
din 1991 nu se poate, datorită autorităţii de lucru judecat de care se bucură orice hotărâre
judecătorească.
Prima instanţă a fost investită cu partajul suplimentar de pe urma defunctei C.M., ca
urmare a emiterii titlului de proprietate 155203/2004. Nu s-a formulat un capăt de cerere de
către nici una din părţi cu privire la dezbaterea succesiunii după C. Z., astfel că prima instanţă
a acordat mai mult decât s-a cerut.
Întrucât reclamanţii au invocat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor
nr.356/1996 pentru prima dată în rejudecare, după multe termene de judecată, respectiv la
termenul din 01.08.2012, se impunea admiterea excepţiei prescrierii dreptului material acţiune
şi respingerea acestui capăt de cerere ca inadmisibil.
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Pe fondul cererii de constatare a nulităţii absolute a certificatului de moştenitor
nr.356/1996 emis de pe urma defunctului C.Z., instanţa în mod greşit a reţinut că acest
certificat vine cu o completare a masei succesorale stabilite iniţial prin certificatul din 1991 –
întrucât suprafaţa de 2500 m.p. menţionată în certificat face parte din suprafaţa de 3600 m.p.,
care i-a fost atribuită prin sentinţa din 1991.
După decesul lui C. V.şi C. M. pârâta, împreună cu fratele C. N.- tatăl reclamantei, au
convenit ca cele două loturi de câte 1114 m.p. atribuite acestora să fie împărţite astfel: lotul
lui V. să-1 deţină N. întrucât accesul la acest lot se făcea prin curtea lui, iar lotul lui M. să-i
revină pârâtei, fapt ce s-a şi întâmplat.
În anul 1993, timp în care C. N.- tatăl reclamantei trăia, a vândut casa dobândită prin
Sentinţa civilă 3405/1991 şi suprafaţa de 3342 m.p. (respectiv 1114 m.p. x 3), suprafaţă
compusă din lotul nr.1, 2 şi 3 din schiţa ce face parte integrantă din Sentinţa nr.2331/1971,
deci lotul său, al lui Z. si al lui M..
Greşeala pârâtei, de fapt a notarului, a fost că s-a scris în contractul de vânzare către
familia A. că suprafaţa de 3342 m.p. a fost dobândită prin sentința civilă nr. 3405/1991, lucru
care s-a întâmplat pentru că situaţia juridică a lotului lui M. nu era clarificată (a fost clarificată
abia în cursul acestei judecăţi la fond), iar pe de altă parte titlul de proprietate nu fusese emis
încă.
Acesta este şi motivul pentru care C. N., tatăl reclamantei, nu a ridicat nici un fel de
obiecţiuni la înstrăinarea acestui lot (pentru că soţii A. s-au mutat acolo chiar din data
vânzării, devenind vecini cu C.N., cu care au fost în foarte bune relaţii); de altfel acesta nu a
formulat nici recurs împotriva sentinţei din 1991.
Această situaţie de fapt se completează cu considerentele reţinute de prima instanţă,
potrivit cărora suprafeţele de 1114 m.p. şi de 2500 m.p. nu fac parte din acelaşi trup, sunt
situate în locaţii diferite.
În anul 1996, pârâta N. a vrut să doneze fiului său, V. M., suprafaţa de 2500 m.p.
situată în X., care este suprafaţa din testament, care i-a fost atribuită în urma moştenirii de la
fratele C. Z., prin sentinţa din 1991, şi care a fost identificată şi de toţi cei trei experţi
cadastrali că a făcut parte din masa de partajat rămasă după C. Z..
La notariat i s-a spus că nu poate fi întocmit actul de donaţie, întrucât nu este
menţionat amplasamentul terenului, motiv pentru care a fost la Primărie, i s-a eliberat o
adeverinţă de proprietar, în baza căreia s-a eliberat certificatul de moştenitor nr.356/1996.
Motivul pentru care pârâta a fost trecută singura moştenitoare pentru suprafaţa de 2500
mp teren situat în X. a fost acela că această suprafaţă de teren i-a fost atribuită ei în proprietate
prin sentinţa din 1991, fiind inclusă în suprafaţa de 3600 m.p.
Referitor la cheltuielile de judecată, apelanta N. V. a criticat compensarea acestora şi
în raport cu expertizele H., C. şi Ţ., apreciind că nu au fost utile cauzei, ci s-au datorat
pretenţiilor nejustificate ale reclamantei.
În drept, au invocat dispozițiile art.299 şi urm. Cod procedură civilă.
Prin decizia civilă nr. 296 din 30 octombrie 2014 Tribunalul Botoşani a admis apelul
declarat de apelanţii N. V. şi V.S. M. şi a schimbat, în parte, sentinţa atacată, în sensul că:
A admis cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul V.S. M.;
a admis excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile 3405 din 21 oct 1991 a
Judecătoriei Botoşani; a înlăturat din dispozitivul sentinţei civile nr. 9859/17 oct.2013 a
Judecătoriei Botoşani, dispoziţiile privind partajul suprafeţei de 2563 mp înscrisă în titlul de
proprietate nr. 155203/26 iunie 2004 - p.c. 96 arabil (2485 mp din măsurători), teren situat în
intravilanul localităţii X., com. M., jud. B., evidenţiat în schiţa de la f. 144 – expert C,
atribuirea acestui teren şi obligaţia la plata sultei; a menţinut restul dispoziţiilor din sentinţă,
necontrare deciziei; a luat act că apelanta C. R. a renunţat la judecarea cererii de apel; a
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obligat apelanta C.R. să achite apelanţilor suma de 1278 lei, cheltuieli de judecată (taxă
timbru din apel).
În temeiul art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013 s-a dispus restituirea către apelanta C. R. a
taxei de timbru în cuantum de 1278 lei.
Pentru a decide astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Deşi reclamanta C. R. a renunţat la judecarea apelului său, au fost reţinute argumentele
prezentate în cuprinsul cererii întrucât exprimă poziţia sa procesuală în raport cu apelul
declarat de părţile adverse.
Nu este dată excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în formularea cererii de
constatare a nulităţii/anulării certificatului de moştenitor nr. 356/10.06.1996 emis după
defunctul C. Z. deoarece, în calitate de descendenţi ai autorului C. N., aceştia nu au fost
incluşi la dezbaterea succesorală finalizată prin acest certificat. Aceasta, deşi calitatea lor de
moştenitori ai defunctului C. Z. fusese stabilită prin certificatul de moştenitor nr.
146/05.03.1991 emis după acelaşi defunct, precum şi prin sentinţa civilă nr. 3405/1991 a
Judecătoriei Botoşani.
În mod corect instanţa de fond a reţinut că, faţă de situaţia de fapt constatată în privinţa
moştenitorilor, fie este aplicabilă sancţiunea nulităţii absolute, fie, dată fiind neînştiinţarea
tuturor prezumtivilor moştenitori, aceştia pot cere oricând verificarea certificatului de
moştenitor emis în lipsa lor, ca sancţiune pentru conduita culpabilă a pârâtei N.V., care s-a
declarat unic moştenitor, aşa încât nu este dată nici excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.
În schimb, este dată în cauză autoritatea de lucru judecat a sentinţei civile nr.
3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoşani.
Astfel, potrivit rolului agricol 1959 – 1961 (fila 87 dosar apel) , autoarea C. D. M.
figura în intravilan cu două terenuri: în parcela „În vatră sat” – o suprafaţă de 0,54 ha (0,10 ha
„bătătură” şi 0,44 ha arabil); în parcela „La şosea G.” – o suprafaţă de 0,25 ha arabil.
Prin sentinţa civilă nr. 2331/28.12.1971, pronunţată în dosarul nr. 2419/1971 (ataşat),
Judecătoria Botoşani a procedat la partajul suprafeţei de 5.400 m.p. (5570 m.p. din
măsurători) situată în satul S., în sensul atribuirii fiecăruia dintre descendenţii defunctului C.
M. a câte unui lot în suprafaţă de 1114 m.p. – respectiv reclamantei N.V. şi pârâţilor C. N., C.
Z., C. V. şi C. M..
Deşi la momentul efectuării acestui partaj C. Z. era beneficiar al testamentului
autentificat sub nr. 1370/21.07.1967 (fila 47 dosar 16269/193/2009), prin care mama sa îi
testase suprafaţa de cca 2.500 m.p., nu a solicitat valorificarea acestui testament, ceea ce
determină concluzia că terenul testat nu făcea parte din suprafaţa de 5.400 m.p. din S., ci
privea terenul din parcela „La şosea G.” – identificat de experţi în p.c. 96 X.
Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 3405/1991 pronunţată în dosarul nr. 2925/1991
(ataşat), Judecătoria Botoşani a procedat la partajul masei succesorale rămasă după defunctul
C. Z. – compusă din casă, grajd, suprafaţa de 3.600 m.p. şi o serie de bunuri mobile – între
moştenitorii N. V., C. V. şi C. N., incluzând în lotul apelantei bunurile imobile, respectiv „una
casă, un grajd şi 3.600 m.p. teren”.
Întrucât în rolul agricol al autorului C. Z. pentru anii 1971 – 1973 (fila 99 – 100 dosar
fond) apare înscrisă o suprafaţă totală de 3.600 m.p. şi nu s-au invocat şi dovedit alte
modalităţi de dobândire a acestui teren, tribunalul reţine că acesta provenea din partajul
succesoral efectuat în 1971 şi din testamentul din 1967 ( 1.114 m.p. + 2.500 m.p) .
Aşadar, prin cele două sentinţe de partaj, instanţele au procedat la partajarea unei
suprafeţe totale de 5.400 m.p./5.570 m.p. + 2.500 m.p., ceea ce reprezintă întreg terenul
intravilan al autoarei C. M. (respectiv 3.974 m.p. – p.c. 714 S. şi 2.563 m.p. – p.c. 96 X. din
titlul de proprietate nr. 155203/2004 şi 1.370 m.p. – p.c. 705/1 S. din titlul de proprietate nr.
21688/1993 emis autorului reclamant, C. N.), aşa încât prezentul partaj nu poate privi decât
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terenul extravilan al autoarei C. M., precum şi terenurile intravilane dobândite prin partajul
din 1971 de către defuncţii C. V. şi C. M. (1.114 m.p. + 1.114 m.p.).
Prin urmare, în final, din terenul intravilan inclus în masa succesorală a autoarei
iniţiale, C. M., reclamanţii au dobândit o suprafaţă de 2.228 m.p. în S.(lotul propriu din
partajul din 1971 şi lotul atribuit iniţial lui C. V.), în timp ce pârâta N. V. a dobândit o
suprafaţă de 3.342 m.p. în S. (3 loturi de câte 1.114 m.p. – al său şi al fraţilor Z. şi V. ) şi
suprafaţa de 2.500 / 2.563 m.p. în X.
Reclamanţii au contestat că terenul atribuit pârâtei prin sentinţa civilă nr. 3405/1991 ar
fi fost format din lotul de 1.114 m.p. şi din suprafaţa de 2.500m.p. din X., susţinând că, în
realitate, cei 3.600 m.p. din masa succesorală rămasă după C.Z. ar fi fost formaţi din trei loturi
de câte 1.114 m.p. din S., dobândite de acesta, precum şi de fraţii M. şi V. la partajul din
1971.
Dacă s-ar accepta această ipoteză, s-ar ajunge la concluzia că pârâtei N. V. i-ar reveni
patru loturi de câte 1.114 mp la S.(al său, precum şi cele trei atribuite după C. Z., trebuind a fi
valorificată sentinţa nr. 3405/1991), reclamanţilor le-ar reveni doar un lot de 1.114 m.p. la S.,
iar terenul de 2.500 m.p. / 2563 m.p. din X.ar trebui împărţit în două loturi egale între părţi,
aşa încât în nicio variantă de interpretare nu se poate susţine că reclamanţilor li s-ar cuveni
2.228 m.p. în S.şi jumătate (1/2) din 2500 m.p. în X., aşa cum pretind aceştia.
În plus, la partajul din 1991 acţiunea a fost promovată şi de C. V., aşa încât nu poate fi
primită aprecierea că acesta ar fi inclus în masa succesorală rămasă după fratele C. Z. şi
propriul său teren.
Sentinţa civilă nr. 3405/21.10.1991 a rămas irevocabilă prin neexercitarea căilor de
atac – doar în acel cadru procesual putând fi cercetate criticile legate de eventualele
inadvertenţe între terenurile identificate şi evaluate de expert şi cele menţionate în dispozitivul
sentinţei şi de nivelul sultelor – aşa încât se impune şi în prezenta cauză cu putere de lucru
judecat.
Prin urmare, tribunalul a apreciat că sentinţa civilă nr. 3405/21.10.1991 a vizat şi
suprafaţa de 2500 m.p / 2563 m.p. din p.c. 96 X., ceea ce a determinat admiterea apelului
declarat de N. V. şi V. S. M.şi schimbarea în parte a sentinţei atacate, în sensul admiterii
excepţiei autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei
Botoşani, cu consecinţa excluderii de la partaj a suprafeţei de 2500 m.p./2563 m.p. şi
admiterii cererii de intervenţie în interes propriu formulată de V. S. M..
Cu referire la criticile formulate de apelanţi cu privire la cheltuielile de judecată,
Tribunalul a apreciat că sunt nefondate, deoarece lucrările experţilor au fost necesare în raport
cu complexitatea cauzei şi cu specializarea acestora.
Totodată, tribunalul a luat act de renunţarea apelantei C.R. la judecarea cererii de
apel,iar în temeiul art. 45 din O.U.G nr. 80/2013 a admis cererea acesteia şi a dispus
restituirea taxei judiciare de timbru de 1.278 lei.
În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, reclamanta C. R. a fost obligată să achite
apelanţilor N. V. şi V. S. M. cheltuieli de judecată în sumă de 1278 lei, reprezentând taxă
judiciară de timbru din apel.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie.
În motivare a arătat că decizia dată în apel este injustă şi cuprinde considerente şi
dispoziţii contradictorii, fiind rezultatul aplicării greşite a legii.
Astfel, atât prin considerente cât şi prin dispozitivul deciziei se admite excepţia
autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoşani în
privinţa suprafeţei de 2563 mp (2485 mp din măsurători), situată în p.c. 96 din intravilanul
satului X., com. M., jud. Botoşani, dar în acelaşi timp se menţine sentinţa instanţei de fond
prin care a fost desfiinţat certificatul de moştenitor nr. 356/10.06.1996 emis după defunctul C.
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Z., având ca masă succesorală tocmai această suprafaţă de teren , fiind constatată starea de
indiviziune cu privire la această suprafaţă de teren între reclamanţi , în calitate de moştenitori
ai defunctului C. N. şi pârâta N. V..
Din considerentele sentinţei instanţei de fond rezultă că acest certificat de moştenitor a
fost desfiinţat întrucât procedura succesorală notarială s-a desfăşurat fără încunoştinţarea lor ,
a reclamanţilor, deşi pe de o parte era pusă în discuţie o masă succesorală suplimentară faţă de
cea din certificatul de moştenitor nr. 146/ 5.03.1991, acest din urmă certificat fiind cel care a
stat la baza pronunţării sentinţei de partaj nr. 3405/21.10.1991, iar pe de altă parte calitatea de
moştenitori ai defunctului C. Z. (pentru autorul lor C.N. şi pentru pârâta N. V.) fusese stabilită
anterior prin primul certificat de moştenitor eliberat după defunct, cu nr. 146/ 5.03.1991.
Notează instanţa de fond incidenţa caracterului indivizibil al acceptării moştenirii - pg.
5 din sentinţă.
Cele două soluţii din dispozitivul deciziei sunt contradictorii, întrucât certificatul de
moştenitor nr. 355/ 10.06-1996 a fost eliberat după aproximativ 5 ani de la pronunţarea
sentinţei civile nr. 3405 / 21.10.1991, pentru o masă succesorală suplimentară după defunctul
C. Z. , aşa cum a reţinut corect instanţa de fond, iar instanţa de apel a menţinut această soluţie,
deşi a motivat că terenul înscris în masa succesorală a acestui certificat de moştenitor fusese
partajat cu 5 ani înainte.
La o simplă comparare a celor două certificate de moştenitor se constată că ele nu
cuprind aceeaşi masă succesorală, terenul de 2500 mp înscris în cel de-al doilea certificat
nefiind inclus în primul certificat (dovadă amplasamentul şi vecinătăţile diferite ale
terenurilor).
Autoritatea de lucru judecat presupune identitate de părţi, obiect şi cauză între cele
două judecăţi ori, în privinţa terenului în litigiu nu există nici identitate de obiect şi nici de
cauză.
Instanţa de apel nu a analizat nici unul dintre argumentele lor, care aveau la bază
situaţia concretă din dosarul de partaj nr. 2923/1991 ataşat, ci şi-a însuşit un calcul pur
teoretic şi fără nici o legătură cu realitatea pe care l-au avansat părţile adverse.
Instanţa de apel a primit acest calcul fictiv, rupt de realitatea faptelor, pentru a salva
sentinţa civilă nr.3405/ 21.10.1991, deşi în mod evident această sentinţă cuprinde o eroare
materială în privinţa suprafeţei de teren partajate.
Instanţa de apel a făcut acest lucru cu preţul încălcării flagrante a drepturilor lor asupra
terenului în litigiu, drepturi moştenite de la autorul C.N. care, la rândul său, l-a moştenit pe
fratele C. Z..
Faptul că autorul lor sau celelalte părţi nu au atacat sentinţa de partaj din 1991 se
explică tocmai prin aceea că toţi ştiau că terenul ce s-a partajat era cel aferent gospodăriei din
satul X., respectiv lotul de 1114 mp aparţinând defunctului C.Z., ce fusese identificat şi
evaluat de către expert.
Nici una dintre părţi, nici măcar pârâta N.V., reclamantă în dosarul din 1991, nu a avut
în vedere terenul în litigiu, situat în X., dovadă că acest teren nu este menţionat nici în cererea
de partaj, nici în certificatul de moştenitor ce a fost anexat cererii, nici în raportul de expertiză
sau orice alt act depus la dosar, iar testamentul autentic datat 1967 nu a fost depus sau
pomenit în acel dosar, fiind depus pentru prima dată abia după reluarea judecaţii după casare
în prezenta cauză.
La baza calculului teoretic reţinut de instanţa de apel stă acest testament pentru terenul
în litigiu, de 2500 mp, testament care exista din 1967, dar instanţa omite să analizeze faptul că
acest testament nu putea fi avut în vedere la partajul din 1991, chiar dacă ar fi fost depus la
dosar, din două motive :
În primul rând, testamentul nu a putut produce nici o consecinţă juridică în 1967,
întrucât terenul testat era scos din circuitul civil, fiind trecut în patrimoniul fostului CAP. Aşa
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se explică faptul că terenul a rămas înscris în rolul agricol al defunctei testatoare C.M. autoarea comună a părţilor.
În al doilea rând, procedura de reconstituire a dreptului de proprietate pentru
moştenitorii fostului proprietar abia începuse în1991, când a avut loc partajul, terenul
neputând fi considerat că a intrat în patrimoniul defunctului legatar C.Z. şi în masa sa
succesorală. Titlul de proprietate prin care a fost reconstituit dreptul pentru acest teren a fost
eliberat tuturor moştenitor abia în 2004, astfel încât, în mod evident, terenul nu putea fi
partajat în 1991.
În loc să-şi însuşească calculul pur teoretic propus de părţile adverse, instanţa de apel
trebuia să deschidă dosarul de partaj nr. 29../1991 al Judecătoriei Botoşani şi să constate
următoarele aspecte esenţiale pentru a decide corect asupra autorităţii de lucru judecat:
-în cererea de chemare în judecată formulată chiar de pârâta N. V., ce a făcut obiectul
ds. nr. 2925/1991, nu se face referire la două suprafeţe de teren distincte care ar compune
suprafaţa totală de 3600 mp, ci doar la o singură suprafaţă de teren de 3600 mp, care ar fi
aferentă construcţiilor (casa şi grajd) amplasate în satul S., com.M.;
-la cererea de chemare în judecată a fost anexat doar certificatul de moştenitor
nr.146/5.03.1991 eliberat după defunctul C. Z., iar în cuprinsul acestui certificat de moştenitor
nu este menţionată şi suprafaţa de aprox.2500 mp din satul X., com. M., ci doar suprafaţa de
3800 mp (?) aferentă construcţiilor din satul S., com. M., cu precizarea că vecinătăţile
menţionate în certificat corespund cu vecinătăţile terenului din satul S.;
-în ds. nr.2925/1991 nu a fost depus testamentul autentic nr.1370/21.07.1967, prin care
defuncta C. M. îi lăsa lui C. Z. suprafaţa de 2500 mp , cu alte vecinătăţi decât cele înscrise în
certificatul de moştenitor nr.146/1991. Chiar dacă ar fi fost depus, terenul nu putea fi partajat
întrucât făcea obiectul unei proceduri speciale de reconstituire a dreptului de proprietate şi, la
acea dată, nu fusese eliberată nici măcar o adeverinţă provizorie de proprietate;
-prin raportul de expertiză efectuat în ds.nr.2925/1991 a fost identificată şi evaluată
doar suprafaţa de 1114 mp din satul S., com. M., precum şi construcţiile, expertul chiar făcând
precizarea că defunctul C. Z. nu a dobândit decât 1114 mp prin sentinţa civilă nr.2331/1971 a
Judecătoriei Botoşani;
-expertul nu a identificat şi nici nu a evaluat suprafaţa de 2500 mp din sat X., com. M.,
astfel încât este evident că sulta pe care a primit-o C.N. prin sentinţa civila nr.3405/1991 nu
include şi sulta pentru acest teren. Sulta primită de C.N. a fost doar pentru cota sa din
construcţii şi din lotul de 1114 mp atribuit lui C. Z. prin sentinţa civilă nr. 2331/1971- lot
aferent construcţiilor. Ori, în condiţiile în care autorul său, C.N., nu a primit nimic pentru
terenul în litigiu (nici sulta, nici teren în natură ), este fără putinţa de tăgadă că acest teren nu a
fost partajat în mod concret, fapt ce exclude autoritatea de lucru judecat.
Spre această concluzie converg şi celelalte argumente pe care le-a invocat repetat şi
care au fost dovedite fie cu înscrisurile depuse de părţi, fie cu înscrisurile sosite la dosar la
solicitarea instanţei de apel.
Din rolul agricol al defunctului C.Z., depus de pârâtă la dosar, rezultă că acesta deţinea
suprafaţa de 0,36 ha într-un singur trup, din care 0,30 ha teren arabil şi 0,06 ha curţi/
construcţii, aceasta fiind suprafaţa totală aferentă gospodăriei, de unde concluzia că terenul
din rolul agricol este terenul casei părinteşti din satul X. şi nicidecum terenul, liber de
construcţii la acea dată, din X.,com. M. jud. B.
Pe de altă parte, este cunoscut faptul că menţiunile înscrise în rolul agricol nu fac decât
dovada posesiei la un moment dat şi nicidecum dovada proprietăţii, astfel încât suprafaţa de
3600 mp înscrisă în rolul defunctului C. Z. cuprindea lotul său de 1114 mp, precum şi loturile
defuncţilor săi fraţi, C. M. şi V., care nu şi-au folosit în fapt loturile atribuite prin sentinţa
civilă nr. 2331/1971 (la care se adaugă diferenţele rezultate din măsurătoare constatate şi de
experţi).
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În sprijinul acestei susţineri a depus, după repunerea pe rol a apelului, adeverinţa nr.
8243 /15.09.2014 emisă de Primăria M., din care rezultă faptul că defuncţii C. M. şi C. V. nu
au avut roluri agricole, deşi au primit cu ocazia partajului din 1971 câte un lot de 1114 mp din
suprafaţa totală aferentă gospodăriei din satul S.. Ei nu au rămas în localitatea natală , iar
aceste loturi de teren au rămas înscrise în rolul agricol al defunctului lor frate, C. Z..
Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.11558/27.07.1993, pârâta N.
V. vinde soţilor A. V. şi A. construcţiile şi suprafaţa de 3600 mp aferentă construcţiilor situate
în satul S., com. M., cu indicarea vecinătăţilor, explicând provenienţa terenului astfel: 2200
mp i-ar fi dobândit prin sentinţa civilă nr.345/1991, iar diferenţa de 1114 mp i-au fost atribuiţi
prin sentinţa civilă nr.2331/1971. Suprafaţa de 2200 mp despre care s-a menţionat că a fost
dobândită în 1991 era compusă, în realitate, din suprafaţa de 1114 mp atribuită pârâtei în 1991
din masa succesorală a defunctului C. Z., iar diferenţa era lotul atribuit în 1971 lui C. M., lot
care a fost solicitat de pârâtă în prezenta cauză tocmai pentru a valida astfel vânzarea în avans
pe care a făcut-o către cumpărătorii A. Rezultă, deci, că nici un m.p. din suprafaţa totală de
3600 mp care a fost partajată în 1991 nu s-a aflat pe raza satului X.
În titlul de proprietate nr.3945/21.08.1992 eliberat lui N. V. nu a fost înscrisă suprafaţa
de aproximativ 2500 mp din satul X., deşi acest titlu a fost eliberat după pronunţarea sentinţei
civile nr.3405/1991. Acest titlu de proprietate nu a fost contestat şi nici modificat.
Mai mult, a depus la dosar adeverinţa nr. 8802/30.09.2014 emisă de Primăria comunei
M., din care rezultă faptul că pârâta N. V. nu a fost înscrisă în rolul agricol cu suprafaţa de
teren în litigiu şi nici nu a plătit vreodată impozit pe acest teren. Ori, dacă pârâta ar fi dobândit
terenul în litigiu cu ocazia partajului din 1991, s-ar fi înscris cu terenul în rolul agricol şi ar fi
plătit impozit pentru el.
Deşi părţile adverse au susţinut că au plătit impozit pentru acest teren, au depus la
dosar chitanţe care, deşi datate 19.03.2009, nu priveau terenul în litigiu, ci terenul extravilan
înscris în titlul de proprietate comun şi terenul intravilan înscris în titlul de proprietate nr.
3945/ 21.08.1992 emis pe numele pârâtei.
Abia în certificatul de moştenitor nr.356/10.06.1996 (contestat în cauză), eliberat tot
după defunctul C. Z., a fost înscrisă suprafaţa de 2500 mp din intravilanul satului X., com.M.
Acest certificat a fost emis la 5 ani după partajul din 1991, la solicitarea pârâtei N. V. , situaţie
în care se pune întrebarea de ce a fost nevoie ca pârâta să solicite eliberarea altui certificat de
moştenitor pentru terenul în litigiu dacă pretinde că a dobândit terenul prin sentinţa de partaj
din 1991, cu 5 ani înainte.
În contractul de donaţie autentificat sub nr.5155/3.09.1996, încheiat între pârâtă şi fiul
său, intervenient în interes propriu, provenienţa terenului donat este explicată prin trimitere la
certificatul de moştenitor menţionat mai sus şi nu prin trimitere la sentinţa civilă nr.
3405/1991.
Terenul în litigiu, de aproximativ 2500 mp din sat X., com.M., a fost înscris în titlul de
proprietate nr. 155203/26.06.2004 eliberat în comun moştenitorilor defunctei C. M. tocmai
pentru că nu fusese partajat până la acea dată între moştenitori.
La solicitarea instanţei, Primăria M. şi OCPI B. au trimis la dosar înscrisuri din care
rezultă faptul că la baza emiterii acestui titlu de proprietate comun a stat rolul agricol al
defunctei autoare comune a părţilor – C.M. şi nu rolul agricol al defunctului C.Z. ori
testamentul lăsat acestuia de C.M.
Faptul că terenul în litigiu a rămas în rolul testatoarei şi a fost înscris în titlul comun se
explică prin faptul că în 1967, la data încheierii testamentului, terenul nu se mai afla în
proprietatea testatoarei, ci trecuse în proprietatea statului şi în administrarea fostului CAP.
Cum acest titlu de proprietate nu a fost anulat sub aspectul suprafeţelor înscrise în
cuprinsul său, nu poate fi menţinută decizia din apel prin care terenul este scos din titlul
comun, fără să se fi cerut măcar acest lucru.
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În concluzie, înscrierea suprafeţei de 3600 mp în loc de 1114 mp în dispozitivul
sentinţei civile nr. 3405 /1991 reprezintă o eroare materială, care trebuia tratată ca atare şi care
nu poate produce asemenea consecinţe grave asupra lor, a reclamanţilor, întrucât eroarea nu le
este cu nimic imputabilă .
Numai din punct de vedere scriptic această suprafaţă de 3600 mp includea lotul de
1114 mp aparţinând defunctului C. Z. şi loturile defuncţilor săi fraţi, C. V. şi C. M., care au
rămas înscrise în rolul său agricol.
În fapt şi în drept însă, ceea ce s-a partajat în 1991 a fost doar lotul defunctului C.Z., în
timp ce loturile defuncţilor C.V. şi C.M. s-au partajat prin sentinţa instanţei de fond în
prezenta cauză.
Terenul în suprafaţă de 2500 mp (2485 mp din măsurători), situat în p.c. 96 din
intravilan sat X. , com. M., jud. B. nu a făcut obiectul partajului din 1991, aşa cum rezultă în
mod evident din dosarul ataşat.
Nu în ultimul rând , din adeverinţa nr. 8802 /30.09.2014 emisă de Primăria M. rezultă
că menţiunea înscrisă pe ultima filă - verso a sentinţei civile nr. 3405/1991 ( exemplarul
prezentat în instanţă de părţile adverse şi nu exemplarul original din dosarul de partaj ataşat)
nu poate fi confirmată de Primărie, întrucât nu corespunde cu evidenţele oficiale. În plus,
adunând cele două suprafeţe de teren menţionate rezultă o suprafaţă totală de 4728 mp, deşi
suprafaţa partajată în 1991 a fost, scriptic, de numai 3600 mp .
În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă.
Legal citaţi, pârâta şi intervenientul în nume propriu au formulat întâmpinare, prin care
au solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de reclamantă, care în drept
pot fi încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură civilă, în raport de actele şi
lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
Nu este dat în cauză motivul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct.7 Cod
procedură civilă, potrivit cărora se poate cere modificarea unei hotărâri atunci când aceasta nu
cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de
natura pricinii.
Potrivit acestor dispoziţii legale, hotărârea este casabilă în următoarele ipoteze: dacă
există contradicţie între considerente şi dispozitiv, în sensul că motivarea hotărîrii duce la o
anumită soluţie, însă în dispozitiv instanţa a adoptat soluţia contrară; când cuprinde
considerente contradictorii, în sensul că din unele rezultă temeinicia pretenţiilor deduse
judecăţii, iar din altele netemeinicia acestora; când lipseşte motivarea soluţiei adoptate sau
când aceasta este superficială ori cuprinde considerente străine de pricina dedusă judecăţii.
În speţă, contradicţia reclamată de recurentă – constând în faptul că instanţa de apel,
prin decizia atacată, a admis excepţia autorităţii de lucru judecat şi a exclus de la împărţeală
suprafaţa de 2563 (2485 din măsurători) m.p. teren situat în p.c. 96 din intravilanul satului X.,
comuna M., judeţul B., însă, totodată, a menţinut dispoziţia instanţei de fond privind
desfiinţarea certificatului de moştenitor nr. 356/10.06.1996, emis după defunctul C. Z., în
care, în masa succesorală este cuprinsă această suprafaţă de teren – este doar aparentă, nefiind
de natură a atrage casarea /modificarea hotărârii.
Astfel, confirmând soluţia dată de prima instanţă capătului de cerere privind
constatarea nulităţii certificatului de moştenitor din anul 1996, Tribunalul Botoşani a reţinut
că reclamanţii, în calitate de descendenţi ai lui C. N., nu au fost incluşi la dezbaterea
succesorală finalizată prin emiterea acestui certificat, deşi calitatea lor de moştenitori legali ai
defunctului C. Z. fusese stabilită prin certificatul de moştenitor emis în anul 1991 după acelaşi
defunct, precum şi prin sentinţa civilă nr. 3405/1991 a Judecătoriei Botoşani.
Cu referire la masa succesorală menţionată în acest certificat de moştenitor, Tribunalul
a subliniat în considerentele deciziei că „aceasta urmează a fi analizată împreună cu fondul
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cererii de apel,” analiză în urma căreia a reţinut că terenul în discuţie a format obiectul
partajului realizat prin sentinţa civilă nr. 3405/1991 a Judecătoriei Botoşani şi a admis
excepţia autorităţii de lucru judecat.
În ce priveşte cea de-a doua critică formulată de reclamantă, vizând modul de
interpretare şi aplicare în speţă a dispoziţiilor legale ce reglementează autoritatea de lucru
judecat, ce se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, Curtea constată
că aceasta este întemeiată, pentru considerentele ce succed:
Prima instanță a respins excepția autorității de lucru judecat a sentinței civile nr.
3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoșani, reținând că terenul în discuție - de 2500 m.p./2543
m.p. –parcela 96 X. – nu a format obiect al partajului realizat prin această sentință, nefiind
inclus în suprafața de 3600 m.p. teren din certificatul de moștenitor nr. 146/5.03.1991, emis
după defunctul C. Z..
Spre această concluzie, judecătorul fondului a avut în vedere, pe baza probelor
administrate, următoarele argumente:
- ambele părți au fost, în final, de acord că terenul de 2563 m.p. intravilan, din p.c. 96
X., din titlul de proprietate nr. 155203/2004 este cel de 2500 m.p. din testamentul datat 1967,
în favoarea defunctului C. Z..
- niciuna dintre părți nu a indicat o altă locație a terenului, în satul S., astfel cum
sugerează certificatul de moștenitor din 1991;
- ambii experți desemnați în cauză au ajuns la aceeași concluzie, anume că există
identitate între terenul obiect al testamentului din 1967 și terenul înscris în titlul de proprietate
comun;
- analiza dosarului nr. 2923/1991 și a sentinței civile nr. 3405 din 21.10.1991 a
Judecătoriei Botoșani (dosar atașat) relevă că, în concret, s-a partajat doar terenul în suprafață
de 1114 m.p., ce a constituit lotul atribuit lui C. Z. prin sentința civilă nr. 2331 din 1971
(dosar nr. 24../1971 al Judecătoriei Botoșani, atașat), iar nu o suprafață de 3600 m.p. teren.
Admițând excepția autorității de lucru judecat a sentinței menționate, Tribunalul
Botoșani a reținut că terenul din p.c. 96 X. este identic cu cel din testamentul autentificat sub
nr, 1370/21.07.1967 și a format obiectul partajului realizat în anul 1991.
În acest sens, Tribunalul a avut în vedere următoarele argumente:
-deși la momentul efectuării partajului după C. M., autoarea comună a părților, în anul
1971, C. Z. era beneficiarul testamentului, nu s-a prevalat de acesta, ceea ce determină
concluzia că terenul testat nu făcea parte din suprafața de 5400 m.p. supusă partajului;
- cum în rolul agricol al lui C. Z. din 1971 – 1973 apare înscrisă o suprafață totală de
3600 m.p. și nu s-a invocat şi dovedit o altă modalitate de dobândire a acestuia, rezultă că
acesta provenea din partajul efectuat în anul 1971 și din testamentul datat 1967 (1114 m.p. –
lot atribuit + 2500 m.p. testament);
- totalul suprafețelor de teren partajate prin cele două sentinţe - din 1971 și din 1991 este totalul suprafețelor de teren intravilan ce a aparținut autoarei C. M.. Prin urmare, în
această cauză pot fi partajate doar parcelele extravilan pentru care s-a reconstituit dreptul de
proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991, precum și loturile de câte 1114 m.p. teren ce le-au
revenit în anul 1971 lui C. V. şi C. M., decedați;
-ipoteza avansată de reclamanți, potrivit căreia cei 3600 m.p. teren ce au format masa
succesorală a defunctului C. Z. la partajul din anul 1991 ar fi reprezentat, în fapt, trei loturi a
câte 1114 m.p. teren din satul S. – al său şi ale fraţilor M.și V., atribuite în anul 1971, nu poate
fi primită deoarece, dacă s-ar accepta, s-ar ajunge la concluzia că pârâtei N.V. i-ar reveni
patru loturi a câte 1114 m.p. S. (pentru că trebuie valorificată sentința din anul 1991),
reclamanților le-ar reveni doar 1114 m.p. S., iar terenul de 2500 m.p. (2563 m.p.) X. ar trebui
împărțit în loturi egale.
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Tribunalul a avut, de asemenea, în vedere faptul că sentința civilă nr. 3405/21.10.1991
a rămas irevocabilă prin neexercitarea căilor de atac, doar în acel cadru procesual putând fi
cercetate susținerile legate de eventualele inadvertențe între terenurile identificate și evaluate
de expert și cele menționate în dispozitivul sentinței și de nivelul sultelor, așa încât se impune
și în prezenta cauză cu putere de lucru judecat.
Potrivit dispozițiilor art. 1201 Cod civil „este lucru judecat atunci când a doua cerere
în judecată are același obiect, este întemeiată pe aceeași cauză și este între aceleași părți,
făcută de ele și în contra lor în aceeași calitate”.
În sens strict, autoritatea de lucru judecat consacră efectul exclusiv al hotărârii
judecătorești irevocabile, care face imposibilă judecarea unui nou litigiu între aceleași părți,
pentru același obiect, cu aceeași cauză.
În sens larg, aceasta semnifică puterea de lucru judecat, ce presupune că hotărârea
beneficiază de o prezumție irefragabilă că exprimă adevărul și că nu trebuie contrazisă de o
altă hotărâre (obligativitatea hotărârii).
Autoritatea de lucru judecat și puterea de lucru judecat nu sunt sinonime, prima fiind
parte a celei de a doua. Existența unei hotărâri judecătorești irevocabile poate fi invocată în
cadrul altui proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci când se invocă exclusivitatea
acesteia, sau cu putere de lucru judecat, atunci când se invocă obligativitatea sa, fără ca în cel
de-al doilea proces să fie aceleași părți, să se discute același obiect și aceeași cauză.
Altfel spus, pentru a se invoca puterea de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești în
cadrul unui proces nu este necesară existența triplei identități - de părți, obiect și cauză, ci este
necesar doar a se proba identitatea dintre problema de drept soluționată irevocabil și cea
dedusă judecății, instanța fiind ţinută să pronunţe aceeaşi soluție.
În speță nu este dată tripla identitate prevăzută de dispozițiile art. 1201 Cod civil, în
raport de sentința civilă nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoșani.
Astfel, dacă obiectul dosarului nr. 29../1991 al Judecătoriei Botoșani (atașat) l-a
constituit partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctului C.Z., aflată în
patrimoniul acestuia la data deschiderii succesiunii, conform certificatului de moștenitor nr.
146/5.03.1991, obiectul cauzei de față, astfel cum a fost stabilit de prima instanță pe baza
„precizărilor succesive ale părților”, necontestat în căile de atac, îl constituie partajul
suplimentar al averii succesorale a autoarei comune a părților, defuncta C.M. și, implicit,
ieșirea din indiviziune și cu privire la averea fiilor defuncţi ai acesteia, C.V., C. M. și C. Z.,
acțiune întemeiată pe titlurile de proprietate emise în aplicarea dispozițiilor legii fondului
funciar.
Așadar, obiectul și cauza celor două acțiuni nu sunt identice.
Analiza identității de obiect a impus, în mod necesar, administrarea de probe pentru a
se stabili dacă terenul de 2563 m.p. înscris în titlul de proprietate nr. 155203/04, parcela 96
arabil (2485 m.p. din măsurători) din intravilanul localității X., comuna M. a fost inclus în
suprafața de 3600 m.p., atribuită pârâtei prin sentința civilă nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei
Botoșani, respectiv dacă este identic cu cel de 2500 m.p. înscris în testamentul datat 1967,
deoarece în sentinţă nu se regăsesc elemente concrete de individualizare a acestuia.
Fără a proceda la o reevaluare a probelor administrate la instanțele de fond, nepermisă
în calea de atac a recursului, curtea reține că premisele pe care instanța de apel și-a
argumentat soluția de admitere a excepției sunt greșite.
În primul rând, sentința nr. 3405/1991 cu referire la atribuirea suprafeței de 3600
m.p.în proprietatea pârâtei se impune în prezenta cauză cu putere de lucru judecat doar în
măsura în care se face dovada certă că suprafața de 2563 m.p. teren X. este identică cu parte
din aceasta, în caz afirmativ instanța fiind ținută a pronunța aceeași soluție.
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Prin urmare, și argumentul bazat pe calculul aritmetic al suprafețelor totale din
intravilan ce au aparținut autoarei comune a părților, respectiv cele ce le-ar reveni părților în
lot dacă s-ar accepta ipoteza avansată de reclamanți s-a întemeiat pe o premisă greșită.
În al doilea rând, mențiunea din registrul agricol al comunei, în care C. Z. a figurat
înscris în anii 1971 -1973 cu o suprafață totală de 3600 m.p., coroborată cu faptul că “nu s-au
invocat și dovedit alte modalități de dobândire a acestui teren” nu conduce, de plano, la
concluzia că acesta provenea din partajul efectuat în anul 1971 și din testamentul datat 1967.
Aceasta, deoarece menţiunile din registrul agricol nu fac dovada dreptului de proprietate, fiind
pur declarative, iar pe de altă parte dreptul de proprietate asupra terenului în discuție a fost
reconstituit, în temeiul Legii nr. 18/1991, prin titlul de proprietate sus-menționat, ulterior
sentinței, până la intrarea în vigoare a acestei legi terenul fiind scos din circuitul civil.
În lipsa acestor elemente şi plecând de la situația de fapt reținută pe baza probelor
administrate și necontestată – că suprafețele de teren menționate în titlurile de proprietate
provin, în totalitate, de pe urma autoarei comune a părților, C. M., incluzând atât terenul supus
partajului realizat în anul 1971, cât și terenul supus partajului în anul 1991 și cel din
testamentul datat 1967, Tribunalul avea a analiza eventuala „putere de lucru judecat” a
sentinței civile nr. 3405/21.10.1991 a Judecătoriei Botoșani, cu referire la atribuirea în
totalitate, în natură, a averii succesorale a defunctului C. Z. pârâtei N. V., dând astfel eficiență
testamentului autentic şi asigurând respectarea efectului obligatoriu al hotărârii irevocabile,
dar și validitatea înstrăinării ulterioare realizată de aceasta.
Or, în acest sens a dispus prima instanţă, iar în apel au fost formulate critici sub
aspectul lotizării de către reclamantă, parte care a renunțat la judecata căii de atac declarate.
Drept urmare, soluția legală era aceea a respingerii apelului declarat de pârâtă și
intervenientul în nume propriu, cu înlăturarea din considerentele sentinței primei instanțe a
celor privind „reţinerea unor elemente care consolidează concluzia identității celor două
terenuri, terenul din certificatul de moștenitor/partaj și terenul din titlul de proprietate” - pag.
8 sentință - concluzie care, de altfel, nu rezultă din cuprinsul hotărârii.
În contextul dat, Curtea reține că nu poate fi primită apărarea intimaților din recurs,
potrivit căreia în considerentele sentinței primei instanțe s-ar fi reținut identitatea celor două
terenuri, situație de fapt ce nu poate fi contrazisă pentru că nu a fost criticată în apel. Aceasta,
cu atât mai mult cu cât până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă,
15.02.2013, neaplicabil în speță, nu a fost reglementată posibilitatea declarării căii de atac
exclusiv împotriva considerentelor hotărârii.
2. Partaj judiciar. Regimul juridic aplicabil bunurilor achiziţionate de concubini
Concubinajul sau uniunea consensuală dintre două persoane nu a fost reglementat ca
atare în Codul civil de la 1864, aplicabil în speţă, nici cu privire la relaţiile personale
nepatrimoniale şi nici cu privire la relaţiile patrimoniale dintre concubini. Drept urmare,
regimul juridic al bunurilor dobândite de către soţi, respectiv proprietatea în devălmăşie, nu
este aplicabil şi concubinilor, indiferent de durata convieţuirii acestora. Prezumţia
comunităţii de bunuri reglementată de art. 30 din Codul familiei nu se aplică decât soţilor,
nefiind posibilă extinderea sferei acesteia.
Bunurile dobândite în timpul concubinajului sunt proprietate comună pe cote părţi,
dacă se face dovada că între concubini a existat o convenţie, chiar tacită, în acest sens.
În cazul partajului bunurilor achiziţionate în perioada concubinajului părţile sunt
ţinute să dovedească contribuţia lor efectivă la dobândirea fiecărui bun în parte şi, prin
urmare, dobândirea unui drept de proprietate comună pe cote părţi. Aşadar, în raporturile
patrimoniale dintre concubini se aplică dispoziţiile dreptului comun, respectiv cele ale art.
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644,645 şi 728 Cod civil, atât cu privire la dobândirea proprietăţii pe cote-părţi, cât şi cu
privire la sistarea stării de coproprietate pentru fiecare bun în parte.
Esenţială în cazul unui asemenea partaj este stabilirea, pe bază de probe, a
contribuţiei fiecărui concubin la achiziţionarea bunurilor, indiferent pe numele căruia dintre
ei s-a întocmit actul de achiziţie. Fiind vorba despre împrejurări de fapt, sunt admisibile orice
mijloace de probă, inclusiv proba testimonială.
Inexistenţa unei convenţii a concubinilor de dobândire în comun a bunurilor nu este
demonstrată, în principal, de absenţa instrumentului probator, respectiv a unui înscris
(presupunându-se, în mod justificat, că relaţia apropiată dintre cei doi a împiedicat, din
punct de vedere moral, preconstituirea unor acte), ci de faptul că nu s-a făcut acea dovadă
certă şi de netăgăduit că părţile au intenţionat să dobândească în proprietate comună aceste
bunuri.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 165 din 14 .12.2016 )
Prin acţiunea civilă înregistrată la data de 18.08.2009, la Judecătoria Rădăuţi, sub
nr.51../285/2009, reclamanţii CCC şi CVV au chemat-o în judecată pe pârâta NV, solicitând
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile
imobile care urmează a fi precizate, să se constate că reclamanţii au o cotă de 1/2 şi pârâta
1/2, ce li se cuvin în calitate de copărtaşi, să se procedeze la lichidarea stării de indiviziune,
atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor ce li se cuvin.
În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că sunt moştenitorii defunctului CI, în
calitate de fii ai acestuia: În timpul vieţii CI a achiziţionat împreună cu pârâta, cu care trăia în
concubinaj, mai multe imobile.
Ca modalitate de partajare, reclamanţii au solicitat atribuirea către ei a casei şi
anexelor gospodăreşti, precum şi atribuirea întregii suprafeţe de teren situate în intravilan la
locurile arătate, dar şi din extravilan, urmând să achite către pârâtă contravaloarea cotei sale,
cu motivarea că sunt îndreptăţiţi la acest mod de atribuire întrucât aceste suprafeţe împreună
cu casa au aparţinut familiei lor, au exercitat şi exercită în continuare posesia asupra acestor
imobile, pârâta deţinând locuinţă în mun. R.
Legal citată, pârâta NV a depus întâmpinare, arătând că este de acord cu privire la
masa de împărţit, însă nu şi cu valorile indicate la teren şi cu modalitatea de atribuire a
bunurilor propusă de reclamanţi.
Bunurile au fost dobândite împreună cu defunctul CI în cote de 1/2, dar ulterior casa a
fost renovată capital, iar unele anexe şi gardul reconstruite, astfel că din valoarea
construcţiilor trebuie scăzute lucrările făcute de ea, iar din valoarea rămasă este de acord ca
reclamanţii să primească contravaloarea cotei de 1/2 care i s-ar fi cuvenit tatălui lor.
Pârâta a solicitat să i se atribuie casa de locuit, avându-se în vedere lucrările efectuate,
cât şi faptul că nu posedă altă locuinţă şi a efectuat multe reparaţii, care s-au ridicat la suma de
15.850 euro.
Pârâta a mai precizat că a făcut mai multe îmbunătăţiri şi au fost edificate construcţii
noi (bucătărie, beci, hol, garaj, garduri şi tablă pe casă, alte lucrări), apreciate la peste 10.000
euro, ea având o contribuţie de 80%, întrucât a realizat venituri mult mai mari decât
concubinul ei, lucrările fiind integral achitate de ea.
De asemenea, pârâta a precizat că a suportat integral cheltuielile de înmormântare a
concubinului său, iar reclamanţii, fiii defunctului, nu au contribuit cu nimic la aceste
cheltuieli.
Prin sentinţa civilă nr.3532/285/2015 Judecătoria Rădăuţi a admis, în parte, acţiunea
principală; a constatat că părţile se află în indiviziune cu privire la imobilele casă cu anexe,
situate în comuna F., nr.xx, jud. S., suprafaţa de 3100 mp. teren intravilan lângă casă, 1600
mp. teren intravilan, 5050 mp. teren extravilan H. şi bunurile mobile mobilă de bucătărie şi
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autoturismul marca Dacia, reclamanţii având o cotă de 1/2 p.i. şi pârâta o cotă de 1/2 p.i.; a
încetat starea de indiviziune dintre părţi; a atribuit reclamanţilor CCC şi CVV, în indiviziune,
suprafaţa de 1.568 mp. teren livadă, identic cu parcela nr.3A din Anexa nr.1 la raportul de
expertiză al expertului IDC (fila nr.54), în valoare de 31.499,09 lei, suprafaţa de 1565 mp.
teren intravilan TM, în valoare de în valoare de 30.888 lei şi suprafaţa de 5050 mp. teren
extravilan H., în valoare de 8698 lei, cu o valoare totală a lotului de 71.085,08 lei; a atribuit
pârâtei NV imobilele casă cu anexe situate în comuna F., nr.xx, jud. S., în valoare totală de
117.621,40 lei, suprafaţa de 911 mp. curţi-construcţii, identică cu parcela 1CC din Anexa nr.1
la raportul de expertiză al expertului IDC (fila nr.54), în valoare de 18.300,81 lei şi suprafaţa
de 621 mp. teren livadă, identic cu parcela 2L, din Anexa nr.1 la raportul de expertiză al
expertului IDC, în valoare de 12.475,08 lei, cu o valoare totală a lotului de 148.397,29 lei; a
atribuit pârâtei bunurile mobile aflate în posesia sa, respectiv mobila de bucătărie în valoare
de 2.000 lei şi autoturismul marca Dacia în valoare de 2000 lei; a obligat pârâta să plătească
reclamanţilor suma de 40.656,10 lei cu titlu de sultă; a respins capătul de cerere din acţiunea
principală având ca obiect partajul celorlalte bunuri mobile ca neîntemeiat; a admis, în parte,
cererea reconvenţională aşa cum a fost precizată, respectiv capătul de cerere având ca obiect
obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de înmormântare în cuantum de 10.450 lei; a
obligat reclamanţii să plătească pârâtei suma de 10.450 lei reprezentând cheltuieli de
înmormântare suportate de aceasta; a respins celelalte capete de cerere ale cererii
reconvenţionale ca neîntemeiate.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Pârâta a cumpărat împreună cu defunctul imobilele constând în corpul de proprietate
nr.3026 compus din parcela virană cu casă şi anexe C1-C5, în suprafaţă de 875 mp., parcela
funciară nr. 2 livadă în suprafaţă de 647 mp. şi parcela funciară nr. 3 teren arabil în suprafaţă
de 1578 mp., înscrise în C.F. nr.4424 F., conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1527/
02.05.2007 la BNP S-M şi terenurile ce au făcut obiectul antecontractului de vânzarecumpărare nr.6354/08.10.2003, convenţie validată prin sentinţa civilă nr.1965 din data de
29.05.2009, părţile din prezenta cauză fiind de acord că există identitate parţială cu parte din
terenurile ce au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, adăugându-se doar
suprafaţa de 5050 mp. teren arabil la locul „H.”.
Pârâta a dobândit aceste imobile împreună cu defunctul, în cote de 1/2 p.i. fiecare,
aspect consemnat în contractul de vânzare-cumpărare nr.1527/02.05.2007, fiind inadmisibilă
stabilirea altor cote, cum a solicitat pârâta cu privire la aceste imobile.
Cu privire la veniturile realizate din recolte, reclamanţii nu au făcut dovada că acestea
au fost cultivate şi însuşite de pârâtă sau că terenul a fost arendat de aceasta în cursul anului
2009, cererea pentru subvenţii fiind formulată de CVV (fila nr.82 şi nr.117) şi nu de către NV.
Totodată, martorii propuşi de părţi au confirmat faptul că pârâta a fost plecată la
muncă în Italia, fiind astfel în imposibilitatea cultivării acestor terenuri şi nici nu s-a făcut
dovada realizării altor venituri în urma valorificării recoltelor.
Martora LV, propusă de reclamanţi, a confirmat faptul că pârâta era plecată la muncă
în Italia, terenurile fiind cultivate de defunct din toamnă, iar recolta ar fi fost valorificată de
un cumătru al acesteia, martora neputând indica cum a aflat de această împuternicire şi dacă sau încasat sume de bani.
Instanţa a apreciat că reclamanţii nu au făcut dovada că pârâta şi-a însuşit recoltele, că
acestea au fost valorificate în numele său, obţinând sume de bani, aceasta fiind plecată în
Italia, iar cererea pentru subvenţii a fost formulată de reclamant, motive pentru care a respins
acest capăt al cererii principale, aşa cum a fost modificată, ca neîntemeiat.
Cu privire la bunurile mobile, instanţa a constatat că parte din acestea au fost
achiziţionate de pârâtă anterior mutării în imobilul în cauză, iar o parte au fost aduse din
apartamentul său, din mun. R., şi reprezintă bunuri proprii, respectiv mobilă dormitor,
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frigider, maşină de spălat, aspecte confirmate de martorii audiaţi, dar şi de facturile fiscale
anexate de pârâtă la întâmpinarea din primul ciclu procesual, urmând a se supune partajului
doar mobila de bucătărie cumpărată pentru acest imobil şi autoturismul marca Dacia.
Instanţa a constatat că reclamanţii nu au făcut dovada existenţei unui stoc de 30 mc.
lemn foc sau a valorificării de către pârâtă a acestora, situaţie similară cu a celor trei purcei,
cu privire la care pârâta a recunoscut folosirea lor cu ocazia înmormântării defunctului.
În cauză a putut fi analizată doar ieşirea din indiviziune cu privire la aceste imobile,
nefiind vorba de un partaj de bunuri comune sau un partaj succesoral după defunct, în care sar stabili cotele părţi sau contribuţia fiecăruia, pârâta având doar calitatea de coindivizar şi nu
calitatea de moştenitor după concubinul său, CI.
Instanţa a apreciat că pârâta a invocat un drept de creanţă cu privire la îmbunătăţirile
realizate, sens în care a depus înscrisurile de la filele nr. 34-36, nr. 53-59.
Eliberarea unei facturi fiscale pentru materialele de construcţii nu reprezintă dovada că
acestea sunt proprietate exclusivă a pârâtei, fiind evident că şi defunctul realiza venituri, fiind
angajat şi a participat cu munca fizică la efectuarea acestor îmbunătăţiri. În condiţiile
concubinajului dintre cei doi, nu se poate realiza o defalcare a contribuţiei fiecăruia, instanţa
apreciind şi sporul de valoare adus de defunct, care a muncit efectiv la aceste construcţii,
pârâta locuind efectiv în Italia, asigurând un sprijin financiar. Mai mult decât atât, pârâta nu a
putut prezenta decât o chitanţă pentru o operaţiune de schimb valutar pentru o sumă modică,
de 500 euro, fără a justifica în concret veniturile realizate în Italia, prin contracte de muncă
sau viramente bancare externe (WesternUnion etc.), care să fi fost ridicate de defunct.
Cu privire la capătul de cerere având ca obiect cheltuielile de înmormântare, pârâta a
făcut dovada suportării acestora, care, pe lângă sumele tradiţionale, cuprind şi costul mesei la
restaurant, în sumă de 5.750 lei, reclamanţii recunoscând că au fost suportate de pârâtă. În
aceste condiţii, pârâta are un drept de creanţă împotriva moştenitorilor defunctului, care nu au
suportat aceste costuri, în valoare totală de 10.450 lei.
Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs (calificat apel de către instanţă)
reclamanţii CCC şi CVV, precum şi pârâta reconvenţională NV, pe care au criticat-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia nr. 42 din 17 februarie 2016, Tribunalul Suceava a respins apelul formulat
de reclamanţi ca nefondat; a admis apelul formulat de pârâta NV, prin mandatar CFA; a
schimbat în parte sentinţa civilă nr. 3532/23.10.2015 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în
dosarul nr. 51../285/2009* în sensul că:
A constatat că părţile nu sunt în indiviziune cu privire la mobila de bucătărie în
valoare de 2000 lei şi autoturismul marca Dacia în valoare de 2000 lei şi a înlăturat dispoziţia
contrară; a înlăturat dispoziţia de atribuire a acestor bunuri în lotul pârâtei NV; a obligat pe
pârâta NV să plătească reclamanţilor CCC şi CVV suma de 36.656,10 lei cu titlu de sultă (în
loc de suma de 40.656,10 lei cu acelaşi titlu); a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei; a
admis în parte cererea pârâtei apelante NV având ca obiect plata cheltuielilor de judecată din
apel; a obligat pe reclamanţii apelanţi CCC şi CVV să plătească pârâtei apelante NV suma de
618 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din apel, proporţional cu gradul de admitere a
pretenţiilor formulate.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:
Reclamanţii sunt fiii defunctului CI, decedat la data de 3.03.2009, care începând cu
anul 2004 şi până la deces a trăit în concubinaj cu pârâta NV.
Potrivit susţinerilor părţilor şi martorilor audiaţi în cauză, foştii concubini au
gospodărit împreună, iar veniturile lor au fost investite pentru dobândirea bunurilor obiect al
acţiunii.
Bunurile dobândite în timpul concubinajului nu sunt considerate bunuri comune în
sensul art. 30 din Codul familiei; sunt proprietate comună pe cote părţi, dacă se face dovada
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că între aceştia a existat o convenţie, chiar tacită în acest sens. Cota parte de proprietate se
stabileşte proporţional cu contribuţia fiecăruia la achiziţionarea bunurilor pe perioada
concubinajului, în baza probelor administrate, aşa cum în mod corect a procedat şi prima
instanţă.
Din această perspectivă, susţinerea reclamanţilor apelanţi în sensul că, cota de
contribuţie la dobândirea bunurilor supuse partajului nu se poate aplica doar asupra unui bun
privit singular, ci trebuie să se aplice asupra întregii universalităţi de bunuri nu poate fi
reţinută, reclamanţii apelanţi fiind în eroare cu privire la regimul juridic al bunurilor
dobândite în timpul concubinajului şi stabilirea cotei de contribuţie la dobândirea lor.
Contrar susţinerilor reclamanţilor apelanţi, între considerente şi dispozitiv nu există
contrarietate; modalitatea de soluţionare a litigiului prin stabilirea bunurilor dobândite în
timpul concubinajului, a cotelor de contribuţie la dobândirea acestora şi lichidarea stării de
indiviziune, prin formarea şi atribuirea de loturi în natură, cu compensarea acestora prin sultă
sunt în deplin acord cu cele reţinute în mod corect în considerentele hotărârii, prin care
instanţa arată că „în prezenta cauză poate fi analizată doar ieşirea din indiviziune cu privire la
aceste imobile, nefiind vorba de un partaj de bunuri comune sau un partaj succesoral după
defunct”.
În ceea ce priveşte lotizarea, reclamanţii apelanţi au susţinut că „Dat fiind că există
două construcţii (casa veche cu anexe şi bucătăria de vară – construcţie nouă), era important
ca ambelor părţi să li se atribuie câte o casă, cu terenul aferent, fiind de asemenea în eroare cu
privire la numărul caselor de împărţit.
Astfel, atât în cererea introductivă de instanţă, cât şi prin concluziile depuse la dosar,
reclamanţii au arătat că în masa bunurilor indivize se include imobilul „casă şi anexe”, iar prin
raportul de expertiză întocmit în cauză de expert DD a fost identificat imobilul în litigiu situat
în comuna F. nr. xx, jud. S., constând în casă (locuinţă), imobilul bucătărie nouă (locuinţă
anexă) care este o construcţie nouă cu o vechime de aproximativ 3-4 ani şi anexe
gospodăreşti: magazie, şură-grajd şi bucătărie de vară plus garaj.
Cererea reclamanţilor privind partajarea în natură a imobilelor construcţii nu a putut fi
primită, având în vedere concluziile expertului constructor DD, potrivit cărora „imobilul
reprezentând casă (locuinţă) nu este comod partajabil în natură întrucât nu pot fi realizate
două unităţi locative cu accese independente (f. 160, dosar fond).
În continuare, expertul a arătat că imobilul construcţie poate fi lotizat în două unităţi
locative în natură astfel: o unitate locativă formată din locuinţă şi anexele gospodăreşti şi o
altă unitate locativă formată din locuinţa anexă (bucătăria), concluzie eronată, în contextul în
care acelaşi expert a arătat că bucătăria este o anexă a locuinţei (f. 160, dosar fond).
Reclamanţii au argumentat această modalitate de partajare a construcţiilor susţinând că
imobilul casă de locuit a aparţinut bunicului lor patern, fapt contrazis de probele administrate
în cauză, din care rezultă că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.
1527/2.05.2007, defunctul lor tată CI împreună cu pârâta NV au cumpărat în cote de 1/2
pentru fiecare de la fratele tatălui lor, CG, suprafaţa de 875 m.p. pe care sunt amplasate casa
cu anexele C1-C5, aspect menţionat chiar de reclamanţi în cererea de chemare în judecată.
În timpul concubinajului autorul reclamanţilor împreună cu pârâta au făcut mai multe
îmbunătăţiri la casă (care nu au fost contestate) şi au edificat construcţii noi (bucătărie, beci,
hol, garaj, împrejmuiri), ambii reclamanţi au gospodării proprii, în timp ce pârâta nu deţine o
altă locuinţă, astfel că în mod corect prima instanţă, cu respectarea criteriilor de atribuire
prevăzute de art. 6739 Cod procedură civilă, a atribuit pârâtei imobilul casă de locuit cu anexe.
Toate anexele casei de locuit identificate prin raportul de expertiză DD au fost reţinute
ca făcând parte din masa partajabilă şi – aşa cum s-a arătat deja – au fost atribuite în lotul
pârâtei, aşa încât susţinerea reclamanţilor în sensul că instanţa a omis de la partaj construcţia
C5 (fără a o nominaliza în concret) nu poate fi reţinută.
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Atribuirea imobilului casă de locuit şi anexe gospodăreşti în lotul pârâtei impune şi
atribuirea suprafeţei de 911 m.p. teren curţi-construcţii, identică cu parcela 1CC din Anexa la
raportul de expertiză întocmit de expert IDC, fiind necesară pentru utilizarea şi exploatarea
normală a construcţiilor, aşa încât critica reclamanţilor apelanţi vizând faptul că nu li s-a
atribuit în lot teren din această categorie (curţi-construcţii), ci doar teren livadă, nu poate fi
reţinută.
Neîntemeiată este şi cererea reclamanţilor apelanţi privind partajarea terenului „TM”
pe lăţimea acestuia întrucât, prin această modalitate de împărţeală, una din parcele ar deveni
loc înfundat, fără ieşire la calea publică, lucru ce nu este posibil (a se vedea planul de situaţie
anexă la raportul de expertiză întocmit de expert IDC, aflat la fila 58 dosar fond).
Cu privire la veniturile realizate din recolte în cursul anului 2009, s-a constatat că
reclamanţii nu au făcut dovada că acestea au fost cultivate şi însuşite de către pârâtă sau că
terenul a fost arendat de aceasta.
Astfel, martorii .... au declarat că nu cunosc cine a ridicat recolta după decesul lui CI,
iar martora .... a arătat că în anul 2009 pârâta era plecată în Italia, terenul fiind cultivat din
toamnă de către defunct, că pârâta l-a mandatat pe cumnatul său să vândă recolta, dar că nu
ştie dacă acesta a încasat vreo sumă de bani (fila 102 dosar fond).
Deosebit, s-a reţinut că pentru anul 2009 cererea pentru acordarea de subvenţii a fost
formulată de reclamantul CVV (filele 82, 117 dosar fond) şi nu de către pârâta NV.
Cum reclamanţii nu au făcut dovada că pârâta şi-a însuşit recoltele ori că acestea au
fost ridicate şi valorificate pentru ea şi în numele său, obţinând sume de bani, iar cererea
pentru acordarea de subvenţii a fost formulată de reclamant, în mod corect prima instanţă a
respins aceste pretenţii ca neîntemeiate.
Aşa fiind, cererea reclamanţilor apelanţi privind compensarea sumei de 8.329 lei,
reprezentând contravaloarea recoltelor din anul 2009, cu suma datorată pârâtei cu titlu
cheltuieli de înmormântare nu poate fi primită, iar criticile formulate în sensul că instanţa de
fond nu s-a pronunţat asupra acestor cereri nu pot fi reţinute.
Cu referire la apelul pârâtei NV, tribunalul a constatat că, în ceea ce priveşte
calificarea acţiunii, în mod corect instanţa de fond a reţinut că „în prezenta cauză poate fi
analizată doar ieşirea din indiviziune cu privire la aceste imobile, nefiind vorba de un partaj
de bunuri comune sau de un partaj succesoral după defunct” şi a analizat atât acţiunea
principală, cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâtă din perspectiva relaţiilor de
concubinaj ce au existat între aceasta şi defunctul CI.
Prin cererea reconvenţională formulată, pârâta NV a solicitat să se stabilească că a
avut o contribuţie de 80% la construirea unor anexe gospodăreşti, efectuarea unor
împrejmuiri, porţi, pod la poartă şi reparaţii la casa veche (îmbunătăţiri care au sporit valoarea
imobilului).
Aşa cum s-a arătat deja, bunurile dobândite în timpul concubinajului nu sunt bunuri
comune în sensul art. 30 din Codul familiei şi nu se bucură de prezumţia comunităţii de
bunuri, ci sunt bunuri coachizite, proprietate comună pe cote părţi, dacă se face dovada că
între aceştia a existat o convenţie, chiar tacită în acest sens.
În cazul în care concubinii nu au efectuat în mod egal investiţiile pentru dobândirea
bunurilor în timpul concubinajului, cota parte se stabileşte proporţional cu contribuţia
fiecăruia la achiziţionarea bunurilor pe perioada concubinajului.
În speţă, pârâta nu a reuşit să probeze contribuţia sa exclusivă de 80% la dobândirea
bunurilor edificate suplimentar şi a lucrărilor de reparaţii la casa de locuit.
Astfel, martorii audiaţi în cauză au confirmat faptul că pârâta a fost plecată la muncă
în Italia, însă nu au oferit nici o informaţie concretă cu privire la veniturile realizate de
aceasta, iar pârâta a depus la dosar doar o chitanţă pentru o operaţiune de schimb valutar
pentru suma de 500 Euro (fila 36 dosar fond).
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Defunctul CI a realizat în mod constant venituri, fiind salariat la HR, conform dovezii
aflate la fila 28 dosar fond, iar martorii audiaţi în cauză au declarat că toate lucrările şi
îmbunătăţirile la imobilul casă şi anexe au fost efectuate împreună de către foştii concubini,
care au gospodărit împreună.
Probele administrate în cauză nu pot confirma susţinerile pârâtei privind contribuţia sa
mai mare la realizarea îmbunătăţirilor şi a lucrărilor noi la imobil, însă, având în vedere că
între pârâtă şi defunctul CI au existat relaţii de concubinaj cu caracter de continuitate care au
durat aproximativ 5 ani, timp în care au gospodărit împreună, în temeiul art. 1203 Cod civil
din 1864 tribunalul prezumă că bunurile în discuţie au fost dobândite cu contribuţia egală de
1/2 a fiecăruia dintre concubini, concluzie la care în mod corect a ajuns şi prima instanţă.
Pentru reţinerea prezumţiei relative potrivit căreia între foştii concubini a existat o
convenţie tacită ca toate bunurile dobândite de ei să fie în cotă egală pledează şi împrejurarea
că toate bunurile achiziţionate de aceştia prin acte autentice (casă şi terenuri) au fost
dobândite în cotă egală de 1/2 pentru fiecare, conform contractului de vânzare-cumpărare
autentificat sub nr. 1527/2.05.2007 şi contractului de vânzare-cumpărare nr. 6354/8.10.2013,
validat prin sentinţa civilă nr. 1965/25.09.2009 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă şi
irevocabilă.
Deşi concubinii nu se bucură de prezumţia comunităţii de bunuri prevăzută de art. 30
din Codul familiei, dispoziţie ce se aplică numai bunurilor dobândite în timpul căsătoriei,
nimic nu împiedică a se constata că în baza convenţiei lor exprese sau tacite bunurile s-au
dobândit pentru a fi proprietatea lor indiviză în cote egale, indiferent pe numele căruia au
fost achiziţionate.
Prezumând că între foştii concubini a existat o convenţie tacită în sensul că toate
bunurile dobândite de către ei să fie în cotă egală, cererea pârâtei apelante prin care a solicitat
excluderea din masa partajabilă a contravalorii zidăriei construcţiei (blocuri BCA), a uşii de la
garaj şi a uşii de la casă, pe motiv că sunt bunurile sale proprii, fiind achiziţionate din banii săi
nu poate fi admisă şi, în aceste circumstanţe, refacerea raportului de expertiză în construcţii
pentru determinarea separată a valorii bunurilor mai sus individualizate şi scăderea valorii
acestora din valoarea totală a construcţiei nou edificate şi a îmbunătăţirilor casei vechi nu se
mai justifică, fiind o probă inutilă soluţionării cauzei.
Pârâta apelantă a mai solicitat ca din valoarea totală a construcţiei să se scadă valoarea
manoperei, însă această cerere nu poate fi analizată de instanţă întrucât nu a fost în nici un fel
motivată ori argumentată.
Contrar susţinerilor pârâtei apelante, prima instanţă a analizat pe fond cererea
reconvenţională formulată din perspectiva interesului justificat al acesteia privitor la stabilirea
cotei de contribuţie a foştilor concubini la dobândirea bunurilor aflate în litigiu, raportându-se
la probele administrate, aşa încât critica referitoare la necercetarea fondului cauzei se constată
nefondată.
Nu poate fi reţinută nici critica vizând neidentificarea de către expert a porţilor noi şi a
podului de acces la gospodărie, în contextul în care aceste bunuri au fost identificate şi
evaluate de expert DD la valoarea de 1337,80 lei, sub denumirea „împrejmuiri” (f.88-89 dosar
fond), iar pârâta nu a formulat în această privinţă obiecţiuni.
În ceea ce priveşte valoarea terenurilor supuse partajului, într-adevăr instanţa de fond a
menţionat în mod eronat în hotărâre că sunt cele stabilite de expertul topo IDC, însă în mod
corect a reţinut valorile stabilite prin raportul de expertiză întocmit de expert evaluator SA,
care a stabilit pentru suprafaţa de 3100 m.p. valoarea de 62.275 lei, pentru suprafaţa de 1565
m.p. „TM” valoarea de 30.888 lei şi pentru suprafaţa de 5050 m.p. „H.” valoarea de 8698 lei
(f. 194-212 şi f. 241-248 dosar fond).
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Cum în mod corect partajul s-a realizat potrivit acestor valori, menţiunea din sentinţă
referitoare la expertiza IDC nu constituie motiv de apel, ci reprezintă o simplă eroare
materială ce poate fi remediată în temeiul art. 281 alin. (1) Cod procedură civilă.
Apelul pârâtei este întemeiat în sensul că mobila de bucătărie şi autoturismul „Dacia”
nu fac obiectul ieşirii din indiviziune.
Astfel, prin cererea de apel formulată, pârâta a recunoscut că autoturismul „Dacia” a
fost proprietatea exclusivă a defunctului CI, astfel că acest bun nu poate face obiectul
partajului, fiind în mod greşit inclus în lotul atribuit pârâtei apelante.
Mobila de bucătărie este bun propriu al pârâtei, fiind achiziţionată de aceasta anterior
perioadei de concubinaj, conform facturii fiscale nr. 4615270/27.10.2004 (f.56 dosar fond),
astfel că şi acest bun a fost în mod greşit inclus în lotul atribuit pârâtei apelante.
În ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate în apel, Tribunalul a reţinut că pârâta a
avansat cu acest titlu suma totală de 1118 lei, din care 116,50 lei taxă judiciară de timbru, 1,50
lei timbru judiciar şi 1000 lei onorariu avocat, conform chitanţelor depuse la dosar.
Având în vedere limitele în care apelul pârâtei NV a fost găsit întemeiat şi reţinând că
reclamanţii apelanţi CCC şi CVV se află în culpă procesuală, în baza art. 274 Cod procedură
civilă, tribunalul a admis în parte cererea pârâtei apelante NV privind plata cheltuielilor de
judecată şi a obligat pe reclamanţii apelanţi să-i plătească cu acest titlu suma de 618 lei,
proporţional cu gradul de admitere al pretenţiilor formulate.
Împotriva acestei decizii au formulat recurs reclamanţii CCC şi CVV şi pârâta NV.
Reclamanţii recurenţi CCC şi CVV au arătat că, prin raportare la solicitările lor, în
sentinţa judecătoriei instanţa nu s-a pronunţat cu privire la următoarele aspecte:
Nu a avut în vedere şi nu a atribuit nici uneia dintre părţi construcţia C5; nu a luat-o în
considerare la stabilirea valorii masei de împărţit. Astfel, deşi în cererea reconvenţională şi în
raportul de expertiză D această clădire exista şi a fost evaluată, prin modalitatea de partajare
aleasă de instanţă această clădire nu este inclusă în lot nici ca atribuire, nici ca valoare.
Varianta aleasă de instanţa de fond este inechitabilă şi prin aceea că imobilul casă a aparţinut
defunctului CD, tatăl lor, dinainte ca acesta să aibă relaţia de concubinaj cu pârâta, astfel încât
nici din punct de vedere moral soluţia nu este echitabilă. Dat fiind că există două construcţii
(casa veche cu anexe şi bucătăria de vară, construcţie noua) era important ca ambelor părţi să
li se atribuie câte o casă cu terenul aferent. În acest fel partajul devine echitabil prin atribuirea
casei vechi recurenţilor şi a bucătăriei de vară - construcţie nouă, faţă de care pârâta a susţinut
că a construit-o împreuna cu tatăl lor, în lotul acesteia.
Instanţa a încălcat regulile partajului de împărţire în natură şi în loturi pe cât posibil
echivalente prin aceea că nu le-a atribuit şi lor, reclamanţilor, teren intravilan la stradă, având
categoria curţi-construcţii, atribuindu-li-se doar teren în livadă.
Există contradicţie între considerente şi dispozitiv, în sensul că în considerente se arată
că „În prezenta cauză poate fi analizată doar ieşirea din indiviziune cu privire la aceste
imobile, nefiind vorba de un partaj de bunuri comune sau un partaj succesoral după defunct
(...)", iar în dispozitiv „Atribuie pârâtei bunurile mobile aflate în posesia sa, respectiv mobila
de bucătărie în valoare de 2.000 lei si autoturismul marca Dacia în valoare de 2.000 lei".
„Respinge capătul de cerere din acţiunea principală având ca obiect partajul celorlalte bunuri
mobile ca neîntemeiat."
De asemenea, instanţa nu s-a pronunţat cu privire la solicitarea lor de obligare a pârâtei
la plata recoltelor şi nici la cererea de compensare a contravalorii recoltelor cu cheltuielile de
înmormântare, acesta fiind un capăt de cerere separat timbrat la valoare, astfel încât era
obligatoriu să fie inclus în dispozitivul sentinţei.
De asemenea, nu se motivează alegerea partajării conform Anexei 1 la raportul de
expertiză, în condiţiile în care ei au indicat efectuarea partajului conform Anexei 4, iar pârâta
nu a avut vreo solicitare expresă.
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Prin raportare la solicitările lor, tribunalul a pronunţat o hotărâre contradictorie: pe de
o parte a admis apelul pârâtei şi a constatat că părţile nu sunt în indiviziune cu privire la
mobila de bucătărie şi la autoturismul marca Dacia, dar pe de altă parte nu a înlăturat
dispoziţia din sentinţă prin care a fost admisă cererea reconvenţională sub aspectul acordării
cheltuielilor de înmormântare – care, din punctul lor de vedere, înseamnă pasivul partajului
succesoral. Deci, a considera că părţile nu sunt în indiviziune cu privire la bunurile mobile
înseamnă că în mod corelativ cererea privind pasivul moştenirii urma să fie respinsă.
Pe cale de consecinţă, recurenţii solicită admiterea recursului, calificarea acţiunilor ca
fiind ieşire din indiviziune sau partaj succesoral şi rezolvarea în funcţie de această calificare a
tuturor cererilor din dosar.
În drept, reclamanţii au invocat dispoziţiile art. 304 pct.7, 8, 9 Cod procedură civilă.
Pârâta recurentă NV a criticat soluţia de admitere în parte a apelului declarat de ea.
În ce priveşte cererea sa reconvenţională ambele instanţe, de fond şi de apel, au
soluţionat-o greşit sub aspectul dispoziţiilor legale referitoare la modul de dobândire a
bunurilor în timpul concubinajului. Instanţa de fond nu a avut în vedere că regimul juridic al
bunurilor dobândite în timpul concubinajului este diferit de regimul juridic al bunurilor
achiziţionate de soţi în timpul căsătoriei, care este principiul comunităţii de bunuri.
Atât la fond cât şi în apel a arătat că, concubinii nu beneficiază de prezumţia de
comunitate asupra bunurilor dobândite pe durata convieţuirii, care se aplică numai în ceea ce
priveşte regimul legal al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Cu alte cuvinte, concubinii
nu pot fi consideraţi, în baza legii, proprietari în devălmăşie asupra bunurilor dobândite de ei
în timpul convieţuirii; ei pot avea un drept de proprietate comună pe cote părţi asupra
bunurilor dobândite împreună în perioada convieţuirii, iar întinderea cotelor-părţi se
determină în mod distinct pentru fiecare bun achiziţionat în parte şi nu pentru întreaga masă
de bunuri.
În timp ce soţii sau moştenitorii sunt titularii unei cote-părţi din întreaga masă de
bunuri, în cazul concubinilor, indiferent de durata convieţuirii şi de numărul bunurilor
dobândite, dreptul de proprietate se determină raportat la fiecare bun separat.
În ceea ce priveşte cota-parte din dreptul de proprietate ce revine fiecărui concubin,
aceasta se stabileşte în funcţie de contribuţia la achiziţionarea bunului, care trebuie
determinată pentru fiecare bun în mod separat. Problema contribuţiei este o chestiune de fapt,
care urmează a fi soluţionată de instanţa de judecată pe baza probelor administrate.
Contrar celor arătate, instanţa de fond a reţinut în considerente că „în condiţiile
concubinajului dintre cei doi, nu se poate realiza o defalcare a contribuţiei fiecăruia..." adică
nu a avut în vedere esenţa cererii reconvenţionale, că a fost învestită să dispună ieşirea din
indiviziune cu privire la bunuri dobândite pe cote-părţi în timpul concubinajului.
Cu această motivare de fapt nu s-a cercetat fondul cauzei, împărţeala fiind făcută în
cote de 1/2, instanţa prezumând o cotă egală de dobândire specifică dobândirii bunurilor
comune în devălmăşie.
Contrar instanţei de fond, instanţa de apel (f.11 decizie) a apreciat şi ea că bunurile
dobândite în timpul concubinajului sunt proprietate comună pe cote părţi, cota parte de
proprietate se stabileşte proporţional cu contribuţia fiecăruia la achiziţionarea bunurilor pe
perioada concubinajului şi că nu pot fi reţinute motivele de apel ale reclamanţilor apelanţi
care au arătat că, cota de contribuţie trebuie să se aplice asupra universalităţii de bunuri şi nu
asupra fiecărui bun în parte.
Însă, contrar propriei motivări, instanţa de apel a apreciat ulterior că bunurile
dobândite în timpul concubinajului „sunt bunuri coachizite, proprietate comună pe cote părţi,
dacă se face dovada că între aceştia a existat o convenţie, convenţie chiar tacită în acest sens".
Ulterior, instanţa a apreciat că între părţi a existat o convenţie tacită „ca toate bunurile
dintre ei să fie în cotă egală", de 1/2, având în vedere contractul de vânzare cumpărare
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nr.1527/2.05.2007 prin care s-au achiziţionat toate imobilele, unde s-a specificat expres cota
de achiziţie de 1/2. De fapt, instanţa de apel a apreciat greşit ca existând un acord tacit între
concubini cu privire la modalitatea viitoare de dobândire a bunurilor comune pe cote părţi ca
fiind egală, de 1/2, această susţinere fiind contradictorie cu motivarea respingerii apelului
reclamanţilor C.
Pe de altă parte, cota de 1/2 indicată în contractul de vânzare-cumpărare a fost
apreciată atunci, în anul 2007, în funcţie de contribuţia concubinilor la dobândirea imobilelor
în baza acelui contract şi doar pentru acele imobile şi nu poate fi avută în vedere şi pentru
viitor. Ori, stabilirea pentru viitor a aceleiaşi cote de contribuţie, pentru toate bunurile
viitoare, este în totală contradicţie cu proprietatea comună pe cote-părţi specifică
concubinajului, unde pentru fiecare bun în parte se determină distinct întinderea cotelor-părţi.
Prin preluarea şi pentru viitor a aceleiaşi cote părţi se face de fapt o aplicare a
comunităţii de bunuri specifică bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, astfel că instanţa de
apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 1203 Cod civil 1864, cu toate că tot în apel a motivat că în
această speţă se aplică legislaţia proprietăţii comune pe cote părţi.
Instanţa de apel nu a avut în vedere că imobilele dobândite în cote de 1/2 au fost
reparate capital (casa de locuit), că bucătăria de vară a fost dărâmată şi în locul ei s-a edificat
o altă bucătărie formată din cameră, hol, beci, gang şi garaj alăturat, că s-au refăcut gardurile
exterioare şi interioare, alt pod la intrare, stâlpi şi porţi noi, trotuare, că s-a extins şura cu grajd
cu 4 metri, iar pentru aceasta a fost necesară turnarea unei temelii pe lângă cea veche, zidirea
şi acoperirea prelungirii, s-a tencuit exteriorul grajdului.
Nu s-a avut în vedere că noile construcţii s-au făcut prin aportul ei major bănesc,
materiale de construcţie (BCA) şi bunuri (uşa garaj, uşa bucătărie), faţă de posibilităţile
financiare ale fostului concubin, situaţie care duce la stabilirea altei cote de contribuţie în
favoarea sa în ce priveşte construcţiile, cotă pe care a apreciat-o la 80% din valoare. Aceasta,
întrucât în acea perioadă lucra în Italia, blocurile BCA folosite la construcţie erau cumpărate
de ea de câţiva ani, uşa de la garaj şi uşa de acces la bucătăria nouă le-a adus din Italia,
trimitea bani acasă prin poştă şi intermediari, iar de multe ori era aşteptată să vină în ţară
pentru a face plata, situaţie dovedită de martori.
Martorul BA (f.82) a arătat că a lucrat la acoperişul bucătăriei, a confirmat că plata
muncitorilor o făcea ea când venea din Italia (CI i-a spus că „martorul va fi plătit de V., când
vine din Italia") şi nu a putut preciza dacă concubinul a contribuit cu muncă fizică la
construcţia bucătăriei. De asemenea, acest martor a arătat că "NV lucra în Italia şi obţinea
venituri mai mari decât câştigurile obţinute de I.".
Alt martor, X (f.98), a declarat că „lucrările efectuate au fost făcute cu veniturile pe
care pârâta le făcea în Italia", el lucrând la zidărie.
Martora BG (f.143) a arătat că „părţile au făcut împreună, în perioada cât au fost
concubini, şură, bucătărie, canalizare de apă, au pavat curtea, au mobilat locuinţa" şi a
apreciat că „pârâta a avut o contribuţie mai mare la edificarea acestor imobile".„Pârâta a adus
la locuinţă uşa de la casă şi cea de la garaj chiar din Italia şi s-a construit garajul şi şura".
Gardurile au fost făcute de cei doi.
Chiar martorii propuşi de reclamanţi, CV (f.144), confirmă acelaşi aspect, că pârâta
lucra în Italia în perioada când s-au edificat aceste construcţii şi „aceasta a contribuit şi ea cu
bani la efectuarea acestor imobile".
Martorul propus de reclamant, Y (f.83) a arătat şi el că în perioada când s-au edificat
aceste construcţii ea - pârâta lucra în Italia, iar martora LV (f.97) a declarat că îmbunătăţirile
la casă au fost făcute împreună de pârâtă cu concubinul său.
În apel a arătat explicit lucrările efectuate la casă şi împrejmuiri.
Concret, casa a fost reparată capital şi îmbunătăţită conform cerinţelor actuale (baie,
bucătărie). În exterior, s-a vopsit tabla de pe casă, s-au făcut lambriuri de lemn pe tot spatele
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casei şi s-a vopsit exteriorul casei care este din lemn, uşa şi geamurile au fost înlocuite, s-au
pus burlane. În interior, din trei încăperi, una a fost amenajată ca bucătărie, s-au schimbat
geamurile cu altele noi, de lemn, s-a construit o nouă sobă, s-a pus faianţă şi s-a tras apă
curentă. În dormitor, s-a făcut o nouă sobă, s-a pus rigips şi s-a schimbat geamul; la
sufragerie, de asemenea, s-a pus rigips, toată casa a fost zugrăvită şi vopsită, iar în hol s-a pus
lambriu. S-a efectuat altă împrejmuire din scândură cu stâlpi de beton şi garduri interioare noi,
alt pod la intrare, stâlpi noi pentru poartă şi poartă nouă, a efectuat un trotuar de beton pe
lângă şură, anexe şi casă, a pavat jumătate din curte, şura cu grajd a fost mărită cu 4 m pe
lungime, iar pentru aceasta a fost necesară turnarea unei temelii pe lângă cea veche, zidirea şi
acoperirea prelungirii, s-a tencuit exteriorul grajdului.
Faptul că a depus la dosar doar o singură chitanţă prin care a făcut dovada că i-a trimis
concubinului suma de 500 euro nu poate crea prezumţia că nu a trimis alţi bani.
Pe de altă parte, concubinul realiza un venit lunar de 415 lei în calitate de salariat la
HR (f.28), bani care nu-i ajungeau nici măcar pentru întreţinerea zilnică, dar instanţa de apel a
motivat că defunctul realiza venituri constante, dar fără a indica cuantumul acestor venituri.
Toate aceste probe nu au fost avute în vedere, instanţa de apel apreciind că „pârâta nu
a reuşit să probeze contribuţia sa exclusiva de 80% la dobândirea bunurilor edificate
suplimentar şi a lucrărilor de reparaţii la casa de locuit."
Aşa cum a arătat şi în apel, declaraţiile de martori au fost concludente, iar dacă
instanţa de apel a considerat contrariul, în baza rolului activ putea să dispună din oficiu
suplimentarea probatorului.
In ce priveşte blocurile BCA folosite la edificarea noii construcţii cu destinaţie de
bucătărie, beci şi garaj, recurenta a arătat că au fost achiziţionate de ea aşa cum rezultă din
factura fiscală nr.6028216/14.04.2004 (f.58), cu care dovedeşte că a plătit suma de
122.760.000 lei. În ce priveşte această achiziţie există similitudini cu mobila de bucătărie
OLEK care a fost achiziţionată tot în acelaşi an, 27.10.2004, anterior perioadei de concubinaj,
iar instanţa de apel a considerat-o bun propriu, apreciind că a fost inclusă în mod greşit în
lotul său.
Prin urmare, şi blocurile BCA achiziţionate anterior concubinajului, 14.04.2004, sunt
tot bunul său propriu, şi cu atât mai mult se face dovada că are o cotă de contribuţie mai mare
de 80%.
În ce priveşte manopera acestor lucrări de construcţie, a solicitat a fi exclusă având în
vedere probele administrate, anume venitul mic realizat de fostul concubin şi declaraţiile de
martori care confirmă că plata muncitorilor se făcea când venea ea acasă sau cu banii trimişi
de ea din Italia.
Instanţa de apel a apreciat că cererea sa nu a fost argumentată sau motivată, dar în
realitate cererea a fost motivată şi argumentată ca şi în recurs.
În apel a criticat şi modul de efectuare a raportului de expertiză în construcţii. Expertul
D a decedat în cursul derulării procesului, nu a inclus la evaluare podul de acces, stâlpii
porţilor şi noile porţi, situaţie care rezultă din lecturarea expertizei, unde la împrejmuiri a
indicat „stâlpi din beton şi ţeavă metalica, plase din lemn vopsite". Suma infimă de 1337,80
lei indicată ca fiind contravaloarea împrejmuirilor nu poate include mai mult decât parte din
garduri, nicidecum porţile, stâlpii porţilor şi podul de acces.
De asemenea, instanţa de apel a considerat că refacerea raportului de expertiză în
construcţii pentru determinarea separată a valorii bunurilor proprii nu se justifică, fiind o
probă inutilă soluţionării cauzei, cu motivarea că oricum cota de contribuţie a concubinilor
este de 1/2, cotă preluată din contractul de vânzare cumpărare încheiat iniţial, în baza
„convenţiei tacite". Dar, de fapt, cu această motivare instanţa nu a cercetat cauza sub aspectul
dedus judecăţii, anume stabilirea valorii reale de circulaţie a tuturor imobilelor supuse
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împărţelii şi ţinând cont de proporţia bunurilor proprii încorporate în noile imobile, cu o
manoperă achitată preponderent de ea.
În ce priveşte cererea sa reconvenţională, instanţa de apel nu a avut în vedere
probatoriul indicat în motivarea apelului şi nici cel administrat la fond, nu a cercetat fondul
cauzei, astfel că se impune casarea sentinţei instanţei de fond şi a deciziei pronunţată în apel
în vederea refacerii raportului de expertiză în construcţii.
În subsidiar, în situaţia în care Curtea de Apel consideră că nu este necesară refacerea
raportului de expertiză, recurenta solicită admiterea recursului, modificarea parţială a
hotărârilor instanţei de fond şi de apel, în sensul admiterii cererii reconvenţionale, să se
stabilească o cotă de contribuţie în favoarea sa de 80% în ce priveşte construcţiile casă de
locuit şi anexe gospodăreşti, să i se atribuie în lotul său, urmând a diminua sulta în funcţie de
cota care se cuvine reclamanţilor , cu suprafeţele de teren stabilite de instanţa de fond, 911 mp
curţi clădiri şi 621 mp teren livadă aferent.
Totodată, a arătat că înţelege să declare recurs şi împotriva capătului de cerere referitor
la cheltuielile de judecată din apel, întrucât instanţa de apel i-a diminuat cheltuielile de
judecată proporţional cu ce a admis, dar, în cazul admiterii cererii reconvenţionale, solicită ca
instanţa de recurs să se pronunţe şi cu privire la cheltuielile de judecată din apel, în sensul
acordării în totalitate.
Recursul pârâtei nu a fost motivat în drept.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de părţi, Curtea constată
următoarele:
În primul rând se impune a fi făcută sublinierea că, în conformitate cu dispoziţiile art.
1
302 alin. (1) lit. c) şi art. 304 Cod procedură civilă (de la 1865 aplicabil în cauză), calea
extraordinară de atac a recursului poate fi exercitată doar pentru motive de nelegalitate ce pot
fi încadrate în situaţiile limitativ prevăzute de art. 304 pct. 1-9.
Criticile care privesc modul de stabilire a situaţiei de fapt din speţă, respectiv
interpretarea probelor administrate în cauză de către instanţele de fond şi apel vizează
netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii, neputând fi analizate în această cale de atac.
În speţă, ambele părţi au formulat critici privind natura juridică a litigiului dedus
judecăţii, cu referire la regimul juridic al bunurilor supuse împărţelii, apreciind că fondul
pricinii nu a fost cercetat prin prisma dispoziţiilor legale aplicabile. Aceste critici pot fi
încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. (5) Cod procedură civilă.
Cu referire la aceste cereri, Curtea reţine următoarele:
Concubinajul sau uniunea consensuală dintre două persoane nu a fost reglementat ca
atare în Codul civil de la 1864, aplicabil în speţă, nici cu privire la relaţiile personale
nepatrimoniale şi nici cu privire la relaţiile patrimoniale dintre concubini. Drept urmare,
regimul juridic al bunurilor dobândite de către soţi, respectiv proprietatea în devălmăşie, nu
este aplicabil şi concubinilor, indiferent de durata convieţuirii acestora. Prezumţia comunităţii
de bunuri reglementată de art. 30 din Codul familiei nu se aplică decât soţilor, nefiind posibilă
extinderea sferei acesteia.
Bunurile dobândite în timpul concubinajului sunt proprietate comună pe cote părţi,
dacă se face dovada că între concubini a existat o convenţie, chiar tacită, în acest sens.
În cazul partajului bunurilor achiziţionate în perioada concubinajului părţile sunt ţinute
să dovedească contribuţia lor efectivă la dobândirea fiecărui bun în parte şi, prin urmare,
dobândirea unui drept de proprietate comună pe cote părţi. Aşadar, în raporturile patrimoniale
dintre concubini se aplică dispoziţiile dreptului comun, respectiv cele ale art. 644, 645 şi 728
Cod civil, atât cu privire la dobândirea proprietăţii pe cote-părţi, cât şi cu privire la sistarea
stării de coproprietate pentru fiecare bun în parte.
Esenţială în cazul unui asemenea partaj este stabilirea, pe bază de probe, a contribuţiei
fiecărui concubin la achiziţionarea bunurilor, indiferent pe numele căruia dintre ei s-a întocmit
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actul de achiziţie. Fiind vorba despre împrejurări de fapt, sunt admisibile orice mijloace de
probă, inclusiv proba testimonială.
Inexistenţa unei convenţii a concubinilor de dobândire în comun a bunurilor nu este
demonstrată, în principal, de absenţa instrumentului probator, respectiv a unui înscris
(presupunându-se, în mod justificat, că relaţia apropiată dintre cei doi a împiedicat, din punct
de vedere moral, preconstituirea unor acte), ci de faptul că nu s-a făcut acea dovadă certă şi de
netăgăduit că părţile au intenţionat să dobândească în proprietate comună aceste bunuri.
Contrar susţinerilor părţilor, în speţă instanţele de fond au avut în vedere la
soluţionarea pricinii natura juridică reală a acţiunii. De altfel, instanţa de apel, răspunzând
criticii formulate sub aceste aspect de către pârâta reconvenţională, a făcut referiri detaliate
asupra regimului juridic al bunurilor dobândite de concubini.
Împrejurarea că instanţele au stabilit o contribuţie egală a celor doi concubini la
dobândirea bunurilor supuse împărţelii nu este de natură a conduce la concluzia că acestea nu
au cercetat fondul pricinii prin prisma regulilor specifice proprietăţii comune pe cote părţi,
câtă vreme cotele au fost stabilite pe baza probelor administrate în cauză la propunerea
părţilor în proces.
Contrar susţinerilor reclamanţilor recurenţi, motivarea deciziei atacate nu este
contradictorie în ce priveşte regimul juridic aplicabil bunurilor supuse împărţelii în cauză, din
considerentele acesteia rezultând, în mod neechivoc, că este vorba de proprietate comună pe
cote părţi, „dacă se face dovada că între concubini a existat o convenţie, chiar tacită, în acest
sens”.
Confirmând, practic, soluţia primei instanţe prin care s-au stabilit cote de contribuţie
egale a celor doi concubini la dobândirea bunurilor de împărţit, Tribunalul a reţinut că
"probele administrate în cauză nu pot confirma susţinerile pârâtei privind contribuţia sa mai
mare la realizarea îmbunătăţirilor şi a lucrărilor noi la imobil, însă având în vedere că între
pârâtă şi defunctul CI au existat relaţii de concubinaj cu caracter de continuitate care au
durat aproximativ 5 ani, timp în care au gospodărit împreună, în temeiul art. 1203 Cod civil
din 1864, tribunalul prezumă că bunurile în discuţie au fost dobândite cu contribuţia legală
de 1/2 a fiecăruia dintre concubini, concluzie la care în mod corect a ajuns şi prima instanţă.
Pentru reţinerea acestei prezumţii relative, potrivit căreia între foştii concubini a
existat o convenţie tacită, ca toate bunurile dobândite de ei să fie în cotă egală, pledează şi
împrejurarea că toate bunurile achiziţionate de aceştia prin acte autentice (casă şi terenuri)
au fost dobândite în cotă egală de 1/2 pentru fiecare, conform contractului de vânzare
cumpărare autentificat sub nr. 1527/2.05.2007 şi contractului de vânzare-cumpărare nr.
6354/8.10.2013, validat prin sentinţa civilă nr. 1965/25.09.2009 a Judecătoriei Rădăuţi,
definitivă şi irevocabilă."
Aşadar, la stabilirea cotei egale de contribuţie a celor doi concubini au fost avute în
vedere probele administrate în cauză, precum şi prezumţia relativă menţionată, întemeiată pe
durata concubinajului şi pe convenţia celor doi la dobândirea bunurilor imobile supuse
împărţelii. Drept urmare, contrar susţinerilor pârâtei, instanţa de apel nu a "preluat şi pentru
viitor" cota de contribuţie de 1/2 de la achiziţionarea bunurilor imobile, "fiind de fapt o
aplicare a comunităţii de bunuri specifică bunurilor dobândite în timpul căsătoriei".
Nu se poate reţine că instanţa de apel a aplicat greşit în speţă dispoziţiile art. 1203 Cod
civil.
Potrivit acestor dispoziţii legale „prezumţiile care nu sunt stabilite de lege sunt lăsate
la luminile şi înţelepciunea magistratului; magistratul nu trebuie să se pronunţe decât
întemeindu-se pe prezumţii, care să aibă o greutate şi puterea de a naşte probabilitatea;
prezumţiile nu sunt permise magistratului decât numai în cazurile când este permisă şi dovada
prin martori, afară numai dacă un act nu este atacat că s-a făcut prin fraudă, dol sau violenţă”.
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Dispoziţiile art. 1199 Cod civil definesc prezumţiile ca fiind "consecinţele ce legea sau
magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut".
Aceste dispoziţii legale au fost aplicate întocmai în cauză.
În considerarea celor ce preced Curtea nu va primi nici critica reclamanţilor potrivit
căreia în cauză instanţele au fost învestite cu soluţionarea unui partaj succesoral, iar nu cu
ieşirea din indiviziune, aspect ce rezultă din "interpretarea cererii de chemare în judecată şi a
cererii reconvenţionale", precum şi din dispoziţiile legale indicate de ei ca temei al acţiunii –
art. 728 Codul civil – "Despre împărţirea succesiunii". De altfel, o astfel de critică nu a fost
formulată şi argumentată astfel în apel.
Celelalte critici formulate de pârâtă, privind modul de interpretare a probelor
administrate în dovedirea contribuţiei pretinse, de 80%, la edificarea bucătăriei de vară cu
beci şi garaj alăturat, la refacerea gardurilor şi trotuarelor, a podului de la intrare şi a
reparaţiilor la construcţii, ţin de netemeinicia deciziei atacate, neputând fi încadrate în
situaţiile de nelegalitate prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1-9 Cod procedură civilă. Prin
urmare, acestea nu pot fi cercetate în recurs.
Tot astfel, susţinerile pârâtei privind achiziţionarea blocurilor BCA ţin de modul de
apreciere a probelor administrate, respectiv de stabilirea situaţiei de fapt în speţă, vizând
netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii atacate.
În ce priveşte respingerea de către instanţa de apel a solicitărilor pârâtei privind
scăderea din valoarea totală a construcţiei a valorii manoperei şi refacerea raportului de
expertiză construcţii (pentru că valoarea stabilită pentru împrejmuiri nu ar include podul de
acces, stâlpii porţilor şi noile porţi), Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 167 alin. (1)
Cod procedură civilă „dovezile se pot încuviinţa numai dacă instanţa socoteşte că ele pot să
aducă dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie ca ele să se piardă prin
întârziere”.
Utilitatea unei probe nu poate fi stabilită decât prin raportare la situaţia de fapt
pretinsă, stabilită, respectiv contestată în speţă, pe baza susţinerilor părţilor, a recunoaşterilor
lor, a celorlalte probe administrate. Or, un astfel de demers nu poate fi făcut de către instanţa
de recurs.
În devoluţiune, instanţa de apel a făcut, ea însăşi, o analiză a probelor administrate în
cauză, argumentându-şi soluţia de respingere a solicitărilor pârâtei, neputându-se reţine că, în
acest mod, cauza nu ar fi fost cercetată sub aspectul dedus judecăţii.
În ce priveşte susţinerea pârâtei privind lipsa rolului activ al instanţei, care ar fi putut
să dispună din oficiu suplimentarea probatoriului, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art.
129 alin. (51) Cod procedură civilă "părţile nu pot invoca în căile de atac omisiunea instanţei
de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii".
În fine, pârâta a arătat că înţelege să declare recurs şi împotriva capătului de cerere
referitor la cheltuielile de judecată din apel, arătând că instanţa i-a diminuat cheltuielile de
judecată proporţional cu ce a admis, dar, în cazul admiterii cererii reconvenţionale, roagă a i
se acorda în totalitate aceste cheltuieli.
Aceasta nu constituie o veritabilă critică adusă hotărârii atacate, ci o cerere formulată
pentru ipoteza admiterii recursului propriu. Pe de altă parte, instanţa de apel a făcut o corectă
aplicare în speţă a dispoziţiilor art.274 şi art. 276 Cod procedură civilă, potrivit cărora, atunci
când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, instanţa va aprecia în ce
măsură fiecare dintre ele poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.
Cu referire la celelalte critici din memoriul de recurs al reclamanţilor, Curtea reţine
următoarele:
Acest memoriu este, în mare parte, identic celui din apel (f. 3-6 ds. recurs; f.11-12 ds.
apel), conţinând o trecere în revistă a solicitărilor şi apărărilor formulate la prima instanţă şi o
enumerare a aspectelor asupra cărora apreciază reclamanţii că prima instanţă nu s-ar fi
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pronunţat („Prin raportare la solicitările noastre, considerăm că prin sentinţa judecătoriei
instanţa nu s-a pronunţat cu privire la următoarele aspecte”).
Or, instanţa de apel a răspuns, motivat, aspectelor invocate de reclamanţi (enumerate
de aceştia la pct. 1-6), iar cererea de recurs nu cuprinde referiri la cele reţinute de tribunal prin
decizia atacată.
Potrivit dispoziţiilor art. 3021 alin. (1) lit. c) Cod procedură civilă, „cererea de recurs
trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază
recursul şi dezvoltarea lor”.
Obiectul cercetării judecătoreşti în calea de atac a recursului îl constituie hotărârea
atacată, în limitele stabilite de părţi prin motivele de nelegalitate formulate în termen legal, iar
în cauză hotărârea atacată este decizia pronunţată în apel de Tribunalul Suceava. Prin urmare
motivele de recurs trebuie să vizeze această decizie.
În lipsa depunerii motivelor de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi a
dezvoltării lor, conform dispoziţiile art. 302 1 alin. (1) C Cod procedură civilă, nu poate fi
exercitat controlul judecătoresc în calea de atac.
Au arătat reclamanţii că este nelegală constatarea tribunalului potrivit căreia părţile din
proces nu sunt în indiviziune cu privire la mobila de bucătărie în valoare de 2000 lei şi la
autoturismul „Dacia”, fără a arăta însă în ce constă nelegalitatea acestei constatări. Deşi
formulată ca o concluzie a paragrafului anterior al cererii („Prin urmare,…”), această critică
nu a fost motivată. Regimul juridic de bun propriu al mobilei de bucătărie şi a autoturismului
marca „Dacia” a fost stabilit de instanţa de apel pe baza unei facturi fiscale purtând o dată
anterioară relaţiilor de concubinaj şi respectiv, a recunoaşterilor pârâtei (cu referire la
autoturism), iar recursul nu conţine vreo menţiune în acest sens.
Au arătat, de asemenea, reclamanţii că, prin raportare la solicitările lor, decizia
pronunţată de tribunal este contradictorie, deoarece, „a considera că părţile nu sunt în
indiviziune cu privire la bunurile mobile înseamnă că în mod corelativ cererea privind pasivul
moştenirii urma să fie respinsă”, cheltuielile de înmormântare însemnând, din punctul lor de
vedere, „pasivul partajului succesoral”.
Această critică poate fi încadrată în motivul de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art.
304 pct. 7 Cod procedură civilă, potrivit cărora „modificarea unei hotărâri se poate cere (…)
când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive
contradictorii ori străine de natura pricinii”, şi este neîntemeiată.
Cum s-a arătat anterior, regimul juridic al celor două bunuri mobile – mobila de
bucătărie şi autoturismul marca „Dacia” – a fost stabilit de instanţa de apel pe baza probelor
administrate, din care a rezultat că acestea au fost dobândite de pârâtă şi, respectiv, de autorul
reclamanţilor anterior începerii relaţiilor de concubinaj.
Pretenţiile pârâtei privind cheltuielile suportate cu organizarea înmormântării
defunctului concubin, autorul reclamanţilor, au fost calificate de prima instanţă ca
reprezentând „un drept de creanţă împotriva moştenitorilor defunctului, care nu au suportat
aceste costuri”, calificare necontestată de reclamanţi pe parcursul procesului.
Desigur că un astfel de petit îmbracă forma pasivului succesoral în cazul lichidării unei
stări de indiviziune asupra bunurilor succesorale, existentă între persoane având calitatea de
moştenitori acceptanţi ai succesiunii, de comoştenitori, masa succesorală cuprinzând atât
activul cât şi pasivul moştenirii. Aceasta nu înseamnă însă că problema cheltuielilor de
înmormântare se dezbate doar în cazul unui partaj succesoral, existând şi situaţii în care, cum
este cazul în speţă, astfel de cheltuieli au fost suportate de persoane străine de moştenire,
persoane care pentru recuperarea acestor cheltuieli se pot îndrepta împotriva moştenitorilor
acceptanţi ai succesiunii.
În accepţiunea dispoziţiilor art. 304 pct. 7 Cod procedură civilă o hotărâre este
contradictorie atunci când: există contradicţie între considerente şi dispozitiv, când cuprinde
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considerente contradictorii (în sensul că din unele rezultă temeinicia pretenţiilor judecăţii, iar
din altele netemeinicia acestora) sau când atât cererea de chemare în judecată cât şi cererea de
intervenţie principală au fost găsite întemeiate.
În mod evident, niciuna dintre aceste ipoteze nu sunt date în speţă.
În fine, Curtea reţine că nu este dat în cauză motivul de nelegalitate prevăzut de
dispoziţiile art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, invocate de reclamanţi drept temei al
recursului.
Potrivit acestor dispoziţii legale, se poate cere modificarea unei hotărâri când instanţa,
interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit
neîndoielnic al acestuia.
Acest motiv de nelegalitate constituie o garanţie a respectării principiului consacrat de
dispoziţiile art. 969 alin.1 Cod civil, potrivit căruia „convenţiile legal făcute au putere de lege
între părţile contractante”. Altfel spus, nu este permis judecătorului să se substituie părţilor
contractante, modificând sau înlocuind clauzele contractuale ori schimbând natura juridică a
actului pe care părţile l-au încheiat.
3. Expropriere pentru cauză de utilitate publică – stabilirea cuantumului
despăgubirii ce se cuvine proprietarului expropriat.
Problema care se pune în speţă este aceea cum se stabileşte preţul cu care se vând, în
mod obişnuit, imobile de acelaşi fel în unitatea administrativ teritorială, criteriu la care
prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 fac trimitere în mod expres, atunci când
reglementează asupra calculului cuantumului despăgubirilor care se cuvin expropriatului,
aferente imobilului expropriat.
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Constituţia României, nimeni nu poate fi
expropriat, decât cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Art. 481 din Codul civil în vigoare la data emiterii deciziei de expropriere, dispunea în
mod clar şi neechivoc că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru
cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.
De asemenea, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, statul are dreptul să
exproprieze bunuri pentru cauză de utilitate publică.
Ceea ce impune art. 1 din Protocolul nr.1, este ca această lipsire de proprietate să fie
efectuată numai cu o despăgubire efectivă şi rezonabilă, sub aspectul cuantumului, respectiv
trebuie să fie făcută cu plata unei compensaţii corespunzătoare.
Astfel, deposedarea trebuie să fie conformă cu principiile generale ale dreptului
internaţional, şi anume acelea potrivit cărora orice deposedare implică o obligaţie de
despăgubire a titularului dreptului de proprietate, iar în stabilirea acestei despăgubiri trebuie
avut în vedere principiul proporţionalităţii, respectiv necesitatea efectuării testului
echilibrului echitabil.
Nu este reglementat numai dreptul la despăgubire pur şi simplu ci se impune în mod
clar şi neechivoc ca această despăgubire să fie una dreaptă, respectiv să fie respectat
principiul proporţionalităţii.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 1032 din 22.12.2015)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 15.05.2014, reclamantul P A, în
contradictoriu cu pârâtul Statul Român – reprezentat de Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii – prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri I., a formulat contestaţie împotriva hotărârii nr.
390/05.05.2014 dată în dosarul nr. 198 de către Comisia de Verificare a Dreptului de
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Proprietate şi Acordarea a Despăgubirilor Ș. şi a solicitat să se verifice temeinicia ei cu privire
la cuantumul despăgubirilor, cu care nu este de acord, acestea fiind calculate la un preţ mult
inferior faţă de preţul de piaţă, a valorii de înlocuire și a preţului solicitat, să se dispună
anularea parţială a Hotărârii sub aspectul despăgubirilor acordate și să se dispună obligarea
expropriatorului Statul Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România S.A. – Direcţia
Regională de Drumuri și Poduri I. la plata acestora raportat la preţul de piaţă a imobilului
expropriat, de 25 euro pe mp, în sumă de 55.200 euro; obligarea expropriatorului la plata unei
despăgubiri reprezentând prejudiciul rezultat din imposibilitatea utilizării conform cu
destinaţia agricolă a parcelelor afectate de zona de siguranţă și de protecţie a șoselei de
centură și a prejudiciului rezultat din diminuarea valorii terenului rămas în urma exproprierii,
precum şi la plata în favoarea reclamantului a dobânzii legale aferente tuturor despăgubirilor
stabilite de instanţă şi calculată de la data introducerii acţiunii şi până la data plăţii efective, cu
cheltuieli de judecată.
În motivarea contestaţiei a arătat că prin Hotărârea nr. 390/05.05.2014 s-a dispus
exproprierea suprafeţei de 2.208 mp., identică cu parcela nr. 38535 a Comunei Cadastrale Ș.,
rezultată din dezmembrarea parcelei nr. 679/6 din CF 4449.
Imobilul a fost expropriat conform Hotărârii de Guvern nr. 614/2011 (poziţia nr. 300
din anexa la hotărâre), privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul ,,Variantei de ocolire a municipiului S., Km 0+000-Km
13+173”.
Din documentaţia cadastral juridică rezultă că, în prezent, este titularul dreptului de
proprietate și îndreptăţit a primi despăgubirea ce va fi stabilită de instanţă, conform
contractului de vânzare-cumpărare nr.2042/2004 şi extrasului CF.
Despăgubirea acordată de expropriator a fost stabilită avându-se în vedere valoarea
minimă de impozitare cuprinsă în Grila Camerei Notarilor Publici la vânzarea de imobile și
nu preţul de piaţă al imobilului supus exproprierii.
Susţine reclamantul că expropriatorul nu a realizat și nu i-a prezentat un raport de
evaluare sau o schiţă topo-cadastrală din care să vadă exact situaţia terenului rămas
neexpropriat, dar la o simplă vedere, terenul alăturat șoselei de centură este afectat din cauza
extinderii zonei de protecţie și a zonei de siguranţă, iar utilizarea acestor parcele pentru
destinaţia lor agricolă nu mai este posibilă în condiţiile respectării O.G. nr. 43/1997, care
stipulează că realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de protecţie și de siguranţă
este interzisă, motiv pentru care a solicitat plata daunelor aferente acestor parcele afectate,
echivalentă cu preţul lor de circulaţie.
Conform rapoartelor de expertiză care s-au întocmit pentru terenurile vecine, preţul de
piaţă este situat între minim 20 și maxim 30 euro/mp.
În concluzia celor susţinute a solicitat admiterea contestaţiei, cu cheltuieli de judecată.
În drept, a invocat Legea nr. 255/2010, Legea nr. 33/1994, Constituţia României,
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 453 Cod procedură civilă.
În procedura premergătoare primului termen de judecată, pârâtul a formulat
întâmpinare, în care a susţinut că prin hotărârea nr. 390/05.05.2014 s-a dispus plata
despăgubirilor cuvenite reclamantului pentru suprafaţa de teren expropriată, conform H.G.
743/2010, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.G. nr. 614/2011, în anexa acestei
din urmă hotărâri reclamantul figurând înscris, la poziţia nr.300, cu suprafaţa de 2208 mp
teren, identică cu parcela nr. 38535, pentru care s-a acordat cu titlul de despăgubire suma de
1369 lei.
În ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor acordate, acesta a fost stabilit în
conformitate cu criteriile prevăzute de Legea nr. 255/2010 şi de Normele Metodologice de
aplicare a acestei legi.
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Astfel, potrivit art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (7) şi (8) din lege, sumele individuale
aferente despăgubirilor sunt estimate de expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit
sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, având în vedere expertizele întocmite
şi actualizate de camerele notarilor publici potrivit art. 77 ind. 1 alin. (5) din Codul fiscal.
Totodată, potrivit art. 8 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010, expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de
evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele
întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77 ind. 1 alin. (5) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu dispoziţiile legale sus menţionate, prin raportul de evaluare
întocmit de evaluatorul C.C., valoarea terenului expropriat a fost stabilită la suma de 0,3
euro/mp, corespunzător valorii determinate prin expertiza întocmită de Camera Notarilor
Publici Suceava pentru terenurile arabile extravilane situate pe raza comunei Ş.
Consideră pârâtul că nu este întemeiată pretenţia reclamantului privind plata unei
despăgubiri în sumă de 25 euro/mp, dat fiind faptul că, potrivit raportului de evaluare întocmit
în procedura administrativă, terenul în cauză este situat în extravilanul comunei Ş., la locul
numit "P.I.", are destinaţia de teren arabil, nu beneficiază decât de racord la reţeaua de energie
electrică, celelalte utilităţi (respectiv reţelele de apă, termoficare, gaze, canalizare, telefonie,
televiziune) fiind inexistente, iar distanţa faţă de mijloacele de transport în comun şi de
unităţile comerciale din zonă este de peste 1000 m, în timp ce distanţa faţă de cartierele
rezidenţiale este de cca 1 km. Faţă de elementele de individualizare sus menţionate şi faţă de
faptul că la data exproprierii piaţa imobiliară din zonă suferise un declin accentuat, ofertele de
cumpărare fiind reduse iar preţurile de vânzare fiind mult mai mici decât cele practicate în
anii 2008-2009, a apreciat că despăgubirea solicitată de reclamant este nejustificată.
De asemenea, nu este întemeiată nici pretenţia reclamantului privind plata unei
despăgubiri ca urmare a diminuării valorii terenului rămas în patrimoniul său după
expropriere.
Sub acest aspect, precizează că numai suprafaţa individualizată în hotărârea contestată
se află pe coridorul de expropriere, iar suprafeţele de 888 mp şi 604 mp teren rămasă în
patrimoniul reclamantului poate fi utilizată în continuare ca teren arabil conform categoriei de
folosinţă existente la data exproprierii, această suprafaţă nefiind afectată de lucrările de
investiţii executate de expropriator sau de zona de protecţie a investiţiei. Totodată, parcela
neexpropriată are acces la viitoarea şosea de centură, nefiind afectată nici de restricţiile
aplicabile zonelor de siguranţă şi protecţie ale investiţiei, iar valoarea acesteia nu s-a
diminuat, ci dimpotrivă, a sporit ca urmare a construirii şoselei de centură în imediata ei
vecinătate.
Faţă de apărările sus menţionate, a apreciat că nu este justificată nici pretenţia
reclamantului privind plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 331 din 12 februarie 2015, Tribunalul Suceava a admis
acţiunea, astfel cum a fost precizată; a anulat, în parte, Hotărârea nr. 390/05.05.2014 dată de
Comisia de verificare a drepturilor de proprietate şi acordare a despăgubirilor a comunei Ş. şi
a obligat expropriatorul Statul Român, prin Ministerul Transporturilor - Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.– Direcţia Regională de Drumuri şi
Poduri I. să plătească reclamantului P.A. suma de 20.534 euro (echivalentul în lei la data
plăţii), cu titlu de despăgubiri pentru exproprierea suprafeţei de 2208 mp, identică cu parcela
nr. 38535 compusă din teren liber de construcţii şi suma de 3400 lei, reprezentând cheltuieli
de judecată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, prin hotărârea nr. 390/05.05.2014 s-a
dispus plata despăgubirilor cuvenite reclamantului pentru suprafaţa de teren expropriată
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conform H.G. nr. 743/2010, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.G. nr. 614/2011,
în anexa acestei din urmă hotărâri reclamantul figurând înscris, la poziţia nr.300, cu suprafaţa
de 2.208 mp teren, identică cu parcela nr. 38535 din C.F. 4449, pentru care s-a acordat cu
titlul de despăgubire suma de 2.725 lei.
Imobilele au fost expropriate conform H.G. nr. 614/2011, pentru modificarea şi
completarea H.G. nr. 743/2010, privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire
S.” (poziţia 296 din anexa la această hotărâre).
La stabilirea despăgubirilor, expropriatorul a avut în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1)
din Legea nr. 255/2010, potrivit cărora sumele acordate cu titlu de despăgubiri sunt estimate
de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele
întocmite sau actualizate de camerele notarilor publici.
Criteriul sus-menţionat nu a fost însă reţinut de prima instanţă, întrucât el vizează faza
administrativă necontencioasă a stabilirii despăgubirilor şi este prevăzut în vederea stabilirii
estimative a sumelor care urmează a fi aprobate prin hotărâre de guvern pentru îndeplinirea
obiectivului „Varianta de ocolire S.”.
De asemenea, expertizele notariale nu reflectă valoarea de piaţă a imobilelor
expropriate, valoare care se impune a fi avută în vedere la stabilirea despăgubirilor prin
prisma dispoziţiilor legale în materie.
Potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză (fila 155 dosar fond), pentru terenul
expropriat s-a stabilit o valoare de piaţă de 9,30 euro/mp, rezultând un total de 20.534 euro,
concluziile expertizei fiind însuşite de toţi cei trei experţi care au format comisia de evaluare
stabilită în condiţiile art. 25 din Legea nr. 33/1994.
Prin concluziile scrise depuse la dosar la data de 09.02. 2014, reclamantul şi-a precizat
acţiunea, în sensul că a solicitat anularea parţială a hotărârii nr. 390/2014 dată în dosarul nr.
198 of. de către Comisia de Verificare a Dreptului de Proprietate şi Acordarea a
Despăgubirilor Ş., cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate, respectiv ca acestea să fie
stabilite la suma de 20.534 euro, corespunzătoare suprafeţei de teren expropriată.
De asemenea, reclamantul a arătat că nu mai insistă în soluţionarea celorlalte capete
de cerere, având în vedere concluziile raportului de expertiză.
Faţă de acestea, tribunalul a admis contestaţia în limita precizărilor formulate, a
desfiinţat în parte Hotărârea nr. 390/2014 dată de către Comisia de Verificare a Dreptului de
Proprietate şi Acordarea a Despăgubirilor Ş. şi a obligat expropriatorul Statul Român, prin
C.N.A.D.N.R., să plătească reclamantului suma de 20.534 euro sau echivalentul în lei la data
plăţii, cu titlu de despăgubiri pentru exproprierea suprafeţei de 2.208 mp teren, identic cu
parcela 38535.
Conform art.453 din Noul Cod de procedură civilă, pârâtul a fost obligat la plata
cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat şi onorariu experţi.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel pârâtul Statul Român – prin
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. – Direcţia
Regională de Drumuri şi Poduri I., în motivarea căruia a arătat că sentinţa apelată a fost dată
cu aplicarea greşită a legii şi cu interpretarea eronată a probatoriului administrat în cauză.
Astfel, în ceea ce priveşte valoarea despăgubirilor cuvenite reclamantului pentru
terenul expropriat, aceasta a fost corect stabilită în cadrul procedurii administrative prealabile
emiterii hotărârii de expropriere, concluzia contrară a instanţei de fond fiind nelegală.
În acest sens, potrivit art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 255/2010,
sumele individuale aferente despăgubirilor sunt estimate de expropriator pe baza unui raport
de evaluare întocmit sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, având în vedere
expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici potrivit art. 77 ind. I alin. (5)
din Codul fiscal.
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Totodată, potrivit art. 8 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010, expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al
Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi raportul de
evaluare prevăzut la art. II alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele
întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77 ind. 1 alin. (5) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu dispoziţiile legale sus menţionate, prin raportul de evaluare
întocmit de evaluatorul C.C. valoarea terenului expropriat a fost corect stabilită în cadrul
procedurii administrative la suma de 0,3 euro/mp, corespunzător valorii determinate prin
expertiza întocmită de Camera Notarilor Publici S. pentru terenurile arabile extravilane situate
pe raza comunei Ş.
Având în vedere faptul că dispoziţiile Legii nr. 255/2010 reprezintă norme speciale în
materia exproprierii, întrucât vizează doar exproprierile necesare pentru realizarea
obiectivelor enumerate la art. 1 din lege, în timp ce Legea nr. 33/1994 instituie, în aceeaşi
materie, norme cu caracter general, aplicabile oricărei proceduri de expropriere pentru cauză
de utilitate publică cu privire la care nu există reglementări derogatorii, prevederile legii
speciale sunt aplicabile cu prioritate în cauză, potrivit principiului "specialia generalibus
derogant".
Împrejurarea că art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 conţine o trimitere la
dispoziţiile art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 nu justifică aprecierea instanţei de fond, în sensul
că nu ar fi aplicabile criteriile de evaluare prevăzute de legea specială, ci acelea reglementate
de legea generală, concluzia contrară fiind justificată de faptul că, în privinţa reglementărilor
din legea generală (art. 21-27), textul art. 22 alin. (3) din legea specială stipulează în mod
expres că ele sunt aplicabile doar sub aspectul soluţionării acţiunilor prin care se contestă
hotărârile de expropriere, adică sub aspect procedural.
În raport de cele arătate, consideră că valoarea despăgubirilor cuvenite reclamantului a
fost corect stabilită în cadrul procedurii administrative în raport de preţurile estimate prin
expertiza notarială valabilă la data emiterii hotărârii de expropriere, context în care cererea de
anulare a acestei hotărâri nu se justifică a fi admisă.
Fără temei a reţinut instanţa de fond că valoarea stabilită prin raportul de expertiză
efectuat în cauză, respectiv prin suplimentul acestui raport, ar reprezenta valoarea de
circulaţie a imobilului în litigiu la data exproprierii şi că aceasta ar fi fost calculată conform
exigenţelor impuse de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994.
Potrivit textului de lege sus menţionat, la calculul cuantumului despăgubirii, experţii,
precum şi instanţa de judecată, vor ţine seama de preţul cu care se vând în mod obişnuit
imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ teritorială, ceea ce înseamnă că pentru
stabilirea preţului real de circulaţie experţii trebuiau să se raporteze la tranzacţii concrete cu
imobile similare, întrucât numai tranzacţiile finalizate şi materializate prin întocmirea
contractelor de vânzare cumpărare pot reflecta în mod real preţul cu care se vând în mod
obişnuit imobilele.
În speţă, la întocmirea raportului de expertiză nu au fost verificate şi identificate nici
un fel de tranzacţii concrete cu privire la imobile cu caracteristici similare terenului
expropriat, ci au fost avute în vedere doar oferte de vânzare postate pe internet pentru terenuri
asemănătoare, valoarea despăgubirilor fiind calculată în raport de aceste oferte, după aplicarea
unor coeficienţi de corecţie care ar fi trebuit să reflecte deosebirile existente între terenul
expropriat şi parcelele la care se referă anunţurile de vânzare avute în vedere.
În realitate însă, nu există nici o probă şi nici un indiciu din care să rezulte că preţurile
menţionate în anunţurile de vânzare ar corespunde cu preţurile de tranzacţionare efectivă,
neputându-se reţine că cele dintâi ar avea un caracter cert, în contextul în care ele pot forma
obiectul unor negocieri între proprietar şi potenţialii cumpărători sau pot fi influenţate de
40

evoluţia pieţei imobiliare în perioada cuprinsă între data postării ofertei şi data încheierii
tranzacţiei efective. Aşa fiind, ignorarea preţurilor indicate în contractele autentice de vânzare
cumpărare încheiate cu privire la imobile similare nu poate fi justificată prin prisma faptului
că preţurile din contracte ar fi fictive, aşa cum au insinuat experţii, aceasta, întrucât caracterul
fictiv sau simulat al preţurilor înscrise în acte autentice nu poate fi prezumat, iar potrivit art.
1173 alin. (1) din vechiul cod civil (sub imperiul căruia au fost încheiate contractele de
vânzare cumpărare la care trebuiau să se raporteze experţii), actele autentice au deplină
credinţă în privinţa oricărei persoane despre dispoziţiile şi convenţiile ce constată.
Contrar celor reţinute de experţi şi de prima instanţă, apelantul a arătat că există
tranzacţii efective pe piaţa imobiliară la care experţii aveau obligaţia să se raporteze şi în
raport de care se poate stabili preţul de circulaţie în concordanţă cu dispoziţiile art. 26 alin. (2)
din Legea nr. 33/1994.
Tranzacţiile atestă, pentru terenurile situate pe raza comunei Ş., o valoare de circulaţie
medie de peste 10 ori mai mică decât cea stabilită prin raportul de expertiză, valoare
practicată într-o perioadă în care piaţa imobiliară era mult mai activă decât la data
exproprierii, dar şi în perioada finalizării raportului de expertiză, ceea ce înseamnă că metoda
pentru care au optat experţii (respectiv comparaţia directă doar cu oferte de vânzare, nu şi cu
oferte de cumpărare sau cu tranzacţii elective) nu reflectă situaţia reală a preţurilor practicate
pe piaţa imobiliară şi că nu se justifica în cauză valorificarea concluziilor raportului de
expertiză.
Pârâtul critică şi data la care s-au raportat experţii în evaluarea despăgubirilor cuvenite
reclamantului.
Este real că dispoziţiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 fac trimitere, printre
altele, şi la dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, potrivit cărora, la calcularea
cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se
vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel din unitatea administrativ teritorial, la data
întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz,
altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.
Cu toate acestea, nu se justifică aplicarea automată a sintagmei „la data întocmirii
raportului” din cuprinsul normei de trimitere, deoarece Legea nr. 33/1994 reglementează o
procedură diferită faţă de cea specială prevăzută de Legea nr. 255/2010.
În sistemul Legii nr. 255/2010 transferul dreptului de proprietate operează la
momentul emiterii hotărârii de expropriere, iar nu la data pronunţării hotărârii, aşa încât nu
există nicio raţiune obiectivă pentru calculul despăgubirilor în funcţie de o dată ulterioară la
care, în eventualitatea formulării unei contestaţii, se întocmeşte raportul de expertiză.
Prin decizia din 26 mai 2015 în dosarul nr. 161/D/2014, Curtea Constituţională a
declarat ca fiind neconstituţionale dispoziţiile art. 9 teza a II-a din Legea nr. 198/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de
expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică.
În subsidiar, având în vedere faptul că acţiunea dedusă judecăţii a fost admisă doar în
parte şi că valoarea despăgubirilor acordate este cu mult mai mică decât cea solicitată de
reclamant, în cauză se impunea aplicarea art. 453 alin. (2) Cod procedură civilă, cu consecinţa
diminuării cheltuielilor de judecată suportate de acesta şi stabilite în sarcina pârâtului
proporţional cu limitele în care pretenţiile reclamantului au fost încuviinţate, cu precizarea că
din această perspectivă dispoziţiile legale incidente sunt cele ale art. 453 alin. (2) Cod
procedură civilă.
Pentru toate argumentele expuse anterior, în temeiul art.480 alin. (2) Cod procedură
civilă, solicită admiterea apelului şi schimbarea în parte a sentinţei apelate, în sensul
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respingerii cererii de anulare a hotărârii de expropriere şi înlăturării obligaţiei de plată a
cheltuielilor de judecată stabilită în sarcina pârâtului.
Prin întâmpinare reclamantul intimat a solicitat, în principal, respingerea apelului, ca
nefondat, şi menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de fond, ca temeinică şi legală,cu
obligarea pârâtului apelant la plata cheltuielilor de judecată.
Consideră că despăgubirile acordate de prima instanţă se susţin şi în urma
administrării noilor probe impuse de declararea ca neconstituţional a textului de lege care
prevedea, ca dată a stabilirii despăgubirilor, data întocmirii raportului de expertiză.
Conform art. 26 alin. (2) din Legea nr.33/1994, „la calcularea cuantumului
despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa de judecată, vor ţine seama de preţul cu care se
vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ teritorială, la data
întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz,
altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia”.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea a reţinut
următoarele:
Prin Hotărârea nr. 390 din 5 mai 2014 emisă de Comisia de Verificare a Dreptului de
Proprietate şi Acordare a Despăgubirilor pentru comuna Ş., judeţul S., s-a dispus, în baza
prevederilor Legii nr. 255/2010 şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestui act
normativ, plata sumei de 2725 de lei cu titlu de despăgubire pentru exproprierea imobilului
situat în comuna Ş., judeţul S., identic cu parcela nr. 38535 compus din teren liber de
construcţii, în suprafaţă de 2208 m.p.
Aceasta este Hotărârea contestată în prezentul litigiu, sub aspectul cuantumului
despăgubirilor stabilite.
Astfel, potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local, expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii se poate adresa
instanţei judecătoreşti, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către
expropriator asupra imobilului supus exproprierii.
Acţiunea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21 – 27 din Legea nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveşte stabilirea
despăgubirii (art. 22 alin.3 din Legea nr. 255/2010).
Prin decizia nr. 380 din 26 mai 2015 a Curţii Constituţionale s-a stabilit că prevederile
art. 22 alin.3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportat la sintagma „la
data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr.
33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, sunt neconstituţionale.
A reţinut Curtea Constituţională că valoarea bunului expropriat nu poate fi alta decât
cea stabilită la momentul contemporan realizării transferului dreptului de proprietate,
finalitate urmărită atât prin Legea nr. 33/1994, cât şi prin jurisprudenţa instanţei de contencios
constituţional.
Despăgubirea stabilită prin raportare la momentul întocmirii raportului de expertiză,
adică în cursul procesului, nu este dreaptă, nu are un caracter just, deoarece cuantumul ei nu
este contemporan momentului transferului dreptului de proprietate, soluţie de principiu, cu
valoarea constituţională.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei
legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este
definitivă şi obligatorie.
Raportat la cele stabilite în mod definitiv de instanţa de contencios constituţional, în
faţa instanţei de control judiciar s-a administrat proba cu supliment la raportul de expertiză
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tehnică judiciară, lucrare de specialitate prin care s-a urmărit stabilirea cuantumului
despăgubirilor care se cuvin părţii reclamante, în calitate de expropriat, prin raportare la un
moment contemporan transferului dreptului de proprietate.
Decizia de expropriere a fost emisă de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România la data de 14.09.2011, fiind înregistrată sub nr. 1293.
Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat
proprietarului sau altor persoane îndreptăţite (art.26 alin. (1) din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică).
La stabilirea cuantumului despăgubirii, experţii, precum şi instanţa de judecată vor ţine
seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobile de acelaşi fel în unitatea
administrativ teritorială, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor
persoane îndreptăţite (art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994).
Având în vedere data transferului dreptului de proprietate şi criteriile impuse de actul
normativ mai sus menţionat, în ceea ce priveşte calculul despăgubirii, au fost solicitate de la
Birourile Notarilor Publici copii de pe contracte de vânzare-cumpărare privind tranzacţii cu
terenuri situate în extravilanul comunei Ş., din perioada 14 iulie – 14 septembrie 2011.
Înscrisurile înaintate de Birourile Notariale au fost comunicate membrilor comisiei de
experţi, pentru care s-a stabilit ca la întocmirea lucrării de specialitate să întocmească două
variante: una prin care să se stabilească valoarea despăgubirilor cuvenite pentru imobilul
expropriat, ţinând seama de preţurile cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel
în unitatea administrativ teritorială a comunei Ş. la data exproprierii imobilului, potrivit
dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, ţinându-se seama şi de tranzacţiile
notariale înaintate şi a doua prin care să se stabilească valoarea despăgubirilor cuvenite
contestatorului pentru imobilul expropriat, având în vedere doar tranzacţiile comunicate.
Prin suplimentele întocmite comisia de experţi a răspuns obiectivelor stabilite de
instanţa de judecată.
Problema care se pune în speţă este aceea cum se stabileşte preţul cu care se vând, în
mod obişnuit, imobile de acelaşi fel în unitatea administrativ teritorială, criteriu la care
prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 fac trimitere în mod expres, atunci când
reglementează asupra calculului cuantumului despăgubirilor care se cuvin expropriatului,
aferente imobilului expropriat.
În legătură cu acest aspect, trebuie să evidenţiem la început următoarele considerente:
Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Constituţia României, nimeni nu poate fi
expropriat, decât cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Art. 481 din Codul civil în vigoare la data emiterii deciziei de expropriere, dispunea în
mod clar şi neechivoc că nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru
cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.
De asemenea, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, statul are dreptul să
exproprieze bunuri pentru cauză de utilitate publică.
Ceea ce impune art. 1 din Protocolul nr.1, este ca această lipsire de proprietate să fie
efectuată numai cu o despăgubire efectivă şi rezonabilă, sub aspectul cuantumului, respectiv
trebuie să fie făcută cu plata unei compensaţii corespunzătoare.
Astfel, deposedarea trebuie să fie conformă cu principiile generale ale dreptului
internaţional, şi anume acelea potrivit cărora orice deposedare implică o obligaţie de
despăgubire a titularului dreptului de proprietate, iar în stabilirea acestei despăgubiri trebuie
avut în vedere principiul proporţionalităţii, respectiv necesitatea efectuării testului echilibrului
echitabil.
În aceste condiţii, făcând aplicarea considerentelor mai sus enunţate şi ale dispoziţiilor
art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994, trebuie stabilit care este acea despăgubire dreaptă,
efectivă şi rezonabilă de care trebuie să beneficieze expropriatul.
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Procesul de evaluare este un sistem complex ce conţine toate cercetările, informaţiile,
raţionamentele, analizele şi concluziile necesare pentru a ajunge la valoarea de piaţă a
imobilului, aceasta din urmă fiind definită în standardele internaţionale de evaluare IVS, ca
fiind suma estimată pentru o proprietate ce va fi schimbată, la data evaluării, între un
cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv.
Prin urmare, valoarea de piaţă a imobilului expropriat se impune a fi determinată în
raport de toate caracteristicile bunului, ajungându-se la cel mai bun preţ ce se poate obţine, în
mod rezonabil, de către vânzător şi cel mai avantajos preţ ce se poate obţine, în mod
rezonabil, de către cumpărător.
Atunci când analizăm sintagma „preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobile de
acelaşi fel” putem ajunge, fără putinţă de tăgadă, în mod cert la o singură concluzie: actul
normativ special, ce reglementează asupra criteriului de calcul a acestei prime componente a
despăgubirii ce se cuvine în cazul exproprierii, a avut în vedere acel preţ, rezonabil, normal,
comun, firesc, care se obţine atunci când tranzacţia se desfăşoară între un cumpărător şi un
vânzător prudenţi şi diligenţi.
Actul normativ nu vorbeşte de preţul cu care se vând imobile de acelaşi fel, ci de
preţul cu care se vând în mod obişnuit imobile de acelaşi fel.
Or, obişnuit înseamnă: rezonabil, normal, comun, firesc iar, în mod rezonabil, atât
vânzătorul cât şi cumpărătorul încearcă să obţină cel mai bun preţ.
Aşa cum au arătat membrii comisiei de experţi în cuprinsul lucrării întocmite, preţurile
stipulate în tranzacţiile autentice nu reflectă nici un fel de deosebire între imobilele
tranzacţionate chiar dacă acestea există, caracterul predeterminat, identic şi repetitiv al
preţului stipulat nepermiţând o comparaţie reală, deoarece examinarea unor preţuri identice nu
dă posibilitatea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre imobilele tranzacţionate.
Astfel, o comparaţie reală, transparentă şi adecvată, pe baza preţurilor stipulate în
contracte, nu a fost posibilă.
Statistic vorbind, 57% din totalul tranzacţiilor autentificate analizate de experţi
consemnează un preţ de 0,3 euro/m.p., identic cu preţul minim notarial, celelalte consemnând
preţuri sub cel minim notarial sau preţuri puţin peste această valoare. Ori, chiar în
Calculatorul notarial valabil pentru anul 2011 întocmit de ing. H.L.L. se menţionează la
punctele 2 şi 4 din Capitolul „Ipoteze şi condiţii limitative” că preţurile propuse sunt
rezultatul unei estimări globale a valorii de piaţă şi că sunt preţuri informative minimale care
nu ţin cont de unicitatea fiecărui imobil.
Nu putem stabili astfel că în mod obişnuit, frecvent, un vânzător încearcă să obţină cel
mai mic preţ pentru imobilul pe care urmează să îl înstrăineze, sau că, pentru imobilele
terenuri din cadrul unei unităţi administrativ teritoriale, în cazul vânzătorilor, preţul este unul
uniform, liniar, plafonat la nivelul cel mai mic sau sub acest nivel şi independent de
caracteristicile proprii ale fiecărui bun în parte, cum ar fi mărime, localizare, acces, utilităţi,
front stradal etc.
Dacă s-ar adopta această opinie am ajunge practic în situaţia în care, în urma
deposedării de proprietate, expropriatul nu ar primi acea despăgubire, acea compensaţie
corespunzătoare.
Acest drept ar deveni iluzoriu, cu caracter numai teoretic, fiind înfrânte atât legislaţia
naţională, inclusiv legea fundamentală a statului român, cât şi jurisprudenţa CEDO, care
impun ca deposedarea să fie făcută numai cu dreaptă, cu rezonabilă despăgubire.
Nu este reglementat numai dreptul la despăgubire pur şi simplu ci se impune în mod
clar şi neechivoc ca această despăgubire să fie una dreaptă, respectiv să fie respectat principiul
proporţionalităţii.
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Atunci când vorbim de preţul cu care se vând în mod obişnuit terenuri de acelaşi fel,
trebuie să avem în vedere acea valoare cel mai probabil convenită de cumpărătorii şi
vânzătorii bunului disponibil pentru cumpărare.
Această valoare nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi
plătit pentru terenuri, la o anumită dată, în funcţie de caracteristicile proprii ale fiecăruia.
În aceste condiţii, în mod corect membrii comisiei de experţi au folosit ca metodă de
evaluare, pentru stabilirea preţului imobilului expropriat, abordarea prin piaţă, această metodă
fiind practic un proces de obţinere a valorii proprietăţii subiect, prin compararea acesteia cu
proprietăţi similare care au fost vândute în perioada de referinţă sau care sunt oferite pentru
vânzare, obiecţiunile apelantei fiind neîntemeiate sub acest aspect.
Această abordare prin piaţă a fost apreciată, de cei care deţin cunoştinţele de
specialitate şi care au fost desemnaţi, atât din partea instanţelor de judecată, cât şi din partea
părţilor litigante, pentru lămurirea împrejurărilor de fapt ale speţei, ca fiind cea mai directă şi
adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piaţă. Pornind de la definiţia
valorii de piaţă conform Standardelor Internaţionale de practică în evaluarea bunurilor imobile
ca fiind „suma estimată pentru o proprietate ce va fi schimbată, la data evaluării, între un
cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv”,
constatăm că aceasta este cea mai apropiată de noţiunea de „preţul cu care se vând în mod
obişnuit imobilele dintr-o unitate administrativ teritorială” utilizată de legiuitor în cuprinsul
art. 26 alin. 2 din Legea 33/1994, astfel încât nu pot fi primite nici obiecţiunile apelantei
referitoare la stabilirea unei alte tipuri de valoare( de investiţie, valoare justă, valoare specială,
valoarea sinergiei, valoarea de vânzare forţată) sau la efectuarea unui alt tip de evaluare
(abordarea prin venit, abordarea prin cost). Nefondate sunt şi obiecţiunile apelantei în sensul
că pentru luarea în considerare a ofertelor de vânzare se impunea efectuarea de verificări în
sensul de a se stabili dacă aceste oferte s-au concretizat efectiv în tranzacţii întrucât nu există
o obligaţie legală în acest sens în privinţa experţilor. Mai mult, dacă s-ar fi concretizat în
tranzacţii în perioada de referinţă, acestea ar fi fost valorificate în această manieră la
întocmirea lucrării.
Având în vedere faptul că în setul de tranzacţii înaintate, în legătură cu care s-a
dezvoltat mai sus în cuprinsul acestor considerente, experţii nu au identificat minim trei
comparabile adecvate, abordarea prin piaţă a fost făcută pe baza ofertelor de vânzare, cu
aplicarea, bineînţeles, a corecţiilor necesare.
În urma acestei activităţi complexe, care presupune, aşa cum mai sus am arătat,
cunoştinţe de specialitate, membrii comisiei de experţi, în unanimitate au stabilit o valoare de
piaţă de 11,9 euro/m.p., respectiv valoarea de 26.275 euro pentru întreaga suprafaţă
expropriată.
Vorbim practic de o valoarea mai mare decât cea stabilită prin lucrarea întocmită în
faţa instanţei de fond, aspect ce nu are relevanţă din punctul de vedere al instanţei de control
judiciar, atunci când analizează hotărârea atacată, în condiţiile în care instanţa de apel a fost
sesizată cu soluţionarea apelului declarat de pârât, iar prevederile art. 481 Cod procedură
civilă reglementează un principiu esenţial de judecată a căii de atac, respectiv neînrăutăţirea
situaţiei în propria cale de atac.
În ceea ce priveşte motivul de apel privind cheltuielile de judecată acordate de instanţa
de fond, Curtea a reţinut următoarele:
Potrivit art. 453 alin. (2) Cod procedură civilă când cererea a fost admisă numai în
parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata
cheltuielilor de judecată.
Prin acţiunea introductivă de primă instanţă s-a formulat o contestaţie la hotărârea de
stabilire a despăgubirilor, în temeiul art. 22 din Legea nr. 255/2010, contestaţie care a fost
admisă de instanţa de fond, soluţie raportat la care cheltuielile de judecată trebuie acordate în
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totalitate şi nu în funcţie de valoarea despăgubirilor stabilite, respectiv după cum s-a acordat
cuantumul cerut de partea reclamantă sau un cuantum mai mic. Art. 23 alin. (2) şi art. 25 din
Legea nr. 33/1994, la care face trimitere expres art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010,
prevăd că acest cuantum al despăgubirilor se stabileşte de către instanţă care numeşte în acest
scop o comisie de experţi, prin urmare nu are relevanţă evaluarea făcută de parte în momentul
în care contestă Hotărârea Comisiei de stabilire a despăgubirilor.
Acest raţionament se impune întrucât pretenţia concretă dedusă judecăţii vizează
contestaţia împotriva hotărârii de stabilire a despăgubirilor, contestaţie care este admisă.
Mai mult, cheltuielile ocazionate de întocmirea raportului de expertiză nu sunt
condiţionate de valoarea despăgubirilor solicitate, activitatea de cercetare şi analiză
desfăşurată de experţi raportându-se la alte criterii cum ar fi: număr suprafeţe de teren,
amplasament, obiective fixate etc.
De asemenea şi activitatea desfăşurată de apărător este independentă de valoarea
despăgubirilor solicitate, nefiind condiţionată în vreun fel de această valoare.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1
Cod procedură civilă, instanţa a respins apelul ca nefondat.
În temeiul prevederilor art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă, apelantul a fost obligat
să plătească intimatului cheltuieli de judecată.
4. Solicitare de compensare a imposibilităţii restituirii casei demolate cu
suprafeţe de teren de aceeaşi valoare din domeniul privat al primăriei, după
parcurgerea şi finalizarea procedurii prevăzute de Legea nr.10/2001. Temei invocat:
art.1 alin.(2) şi art.10 alin. (2) din Legea nr.10/2001
Faţă de solicitarea reclamanţilor din prezenta cauză, aceea de a compensa
imposibilitatea restituirii casei demolate cu suprafeţe de teren de aceeaşi valoare din
proprietatea privată a primăriei, sunt întemeiate criticile formulate în apel de pârâtul
Municipiul S. – prin primar, în sensul că evaluarea imobilelor în temeiul Legii nr. 10/2001 se
făcea doar de Secretariatul Comisiei Centrale, conform procedurii expres prevăzută prin
reglementările Titlului VII din Legea nr. 247/2005, în forma în vigoare la acel moment.
Astfel, în art. 1Titlul VII din actul normativ sus-menţionat, se arată că Legea nr.
247/2005, modificată, reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de
acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din
aplicarea Legii nr. 10/2001.
În reglementarea anterioară Legii nr. 165/2013, conform art. 16 din Titlul VII al Legii
nr. 247/2005, Secretariatul Comisiei Centrale trimitea dosarul conţinând propunerea de
despăgubiri unui evaluator desemnat, pentru întocmirea raportului de evaluare, raportul
urmând a fi înaintat Comisiei Centrale, care emitea titlul de despăgubiri.
La data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, prin art. 50 al acestei legi, au fost
abrogate parte din prevederile Titlului VII, inclusiv dispoziţiile referitoare la evaluarea
imobilelor potrivit standardelor internaţionale, fiind aplicabile prevederile noii legi în ce
priveşte procedura de acordare a măsurilor compensatorii pentru imobilele care nu pot fi
restituite în natură. Pentru persoanele cărora le-a fost deja constatată îndreptăţirea la
despăgubiri în temeiul Legii 10/2001, art. 11 din Legea nr. 368/2013 prevede posibilitatea
opţiunii returnării dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale, în vederea
restituirii în natură sau prin compensare cu alte bunuri, în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoarea a acestei din urmă legi.
Acţiunea iniţială a reclamanţilor, formulată în temeiul Legii 10/2001, în urma căreia
li s-a constatat îndreptăţirea la măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele din
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prezenta cauză, a fost introdusă la instanţă în anul 2006, ulterior intrării în vigoare a Legii
nr. 247/2005, astfel încât, chiar şi sub imperiul acesteia, evaluarea imobilelor nu se făcea de
către instanţă, ci de Secretariatul Comisiei Centrale, iar în lipsa unei astfel de evaluări nu ar
fi fost posibilă acordarea unor bunuri în echivalent, tocmai pentru că instanţa nu putea
stabili valoarea în limitele căreia să opereze compensarea.
Cu atât mai mult, textele de lege invocate de reclamanţii din prezenta cauză (art. 1
alin. (2) şi art. 10 alin. (2) din Legea 10/2001) nu pot constitui temei legal pentru admiterea
acţiunii aşa cum a fost formulată, în condiţiile în care reclamanţilor şi intervenienţilor li s-a
recunoscut deja, în procedura prevăzută de Legea 10/2001, îndreptăţirea la măsuri
reparatorii prin echivalent.
(Secţia I Civilă, decizia nr.981 din 15.12.2015)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 22.04.2013, reclamanţii R C. şi
R. D. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul S.– prin primar ca, prin hotărârea ce
se va da, să se dispună compensarea imposibilităţii restituirii casei demolate şi a terenului
aferent, fosta proprietate a lui R.D. (bunicul), imobil situat în municipiul S., fosta stradă K. M.
format din teren în suprafaţă de 342 mp şi construcţii - 3 apartamente (clădire parter, etaj şi
subsol) înscris în CF 905 identic cu parcela nr. 475/1 - parcela de clădire cu casa nr. 1284 şi
parcela nr. 475/4 parcelă de clădire, cu acordarea unei suprafeţe de teren echivalente ca
întindere şi valoare, cu cheltuieli de judecată.
În motivare, au arătat că prin sentinţa civilă nr. 285/7 februarie 2008 a Tribunalului
Suceava, menţinută sub acest aspect prin decizia civilă nr. 1995/23.03.2010 a Î.C.C.J., s-a
constatat că pentru imobilul mai sus arătat, sunt îndreptăţiţi la măsuri reparatorii prin
echivalent.
Reclamanţii au arătat că imobilul fostă proprietate a autorului avea la nivelul anului
2006 o valoare de 1.042.000 lei / 970.000 lei potrivit expertizei extrajudiciare întocmită de
expertul M. M.
Reclamanţii au susţinut că s-au adresat pârâtului solicitând bunuri în compensare,
respectiv terenuri din proprietatea privată a Municipiului S. la aceeaşi valoare, identificate în
anexa H.C.L. nr. 3/2006 şi terenuri puse la dispoziţia pârâtului de către Agenţia Domeniilor
Statului.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi art. 1 alin. (2) din Legea nr.
10/2001.
În dovedirea cererii s-a propus (fila 2 şi 317) proba cu înscrisurile ataşate la filele 6 295, 543 - 548 şi proba cu expertiză pentru evaluare (obiectivele fiind ataşate la fila 364
dosar) şi topo (obiectivele fiind ataşate la fila 341 dosar).
Prin întâmpinare, pârâtul a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii.
S-a arătat că pentru imobilul identificat în acţiune au formulat notificare mai multe
persoane, aspect reţinut şi prin sentinţa civilă nr. 285/7 februarie 2008 a Tribunalului Suceava,
prin care s-a constatat că aceştia au dreptul la măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele
construcţii - 3 apartamente situate în fosta stradă K. M. (actualmente stradă D., colţ cu str. D.
O.), înscrisă în CF 905 a com. cad. S.
Date fiind dispoziţiile Legii nr. 247/2005 instanţa de judecată în cadrul soluţionării
dosarului nr. 4326/86/2006 a ţinut cont de aceste dispoziţii legale şi nu a stabilit cuantumul
despăgubirilor apreciind că stabilirea cuantumului final se realizează de către Comisia
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 10/2001 şi titlul VII din Legea
nr. 247/2005.
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Prin precizările depuse la data de 11.11.2013 (fila 340), pârâtul a arătat că pentru
imobilul în litigiu nu a fost emisă dispoziţie şi prin urmare nu a fost înaintat dosarul Comisiei
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.
La data de 8.10.2013 (fila 325 ) şi respectiv la data de 10.10.2013 (fila 335), B. P. şi B.
S. în calitate de moştenitori ai defunctei B. A. (fila 327, 328, 332) au formulat cerere de
intervenţie în interes propriu prin care au solicitat compensarea alături de reclamanţi cu bunuri
proprietatea pârâtei pentru imobilul cu privire la care prin sentinţa civilă nr. 285/7 februarie
2008 a Tribunalului Suceava, s-a constatat că autorii lor sunt îndreptăţiţi la măsuri reparatorii
prin echivalent.
Prin încheierea din data de 10.10.2013, în temeiul art. 64 Cod de procedură civilă s-au
admis în principiu cererile de intervenţie în interes propriu.
La data de 25.11.2013 (fila 343), a formulat cerere de intervenţie numita N.O., în
calitate de moştenitor testamentar al defunctei V. T. (filele 344-348), cerere care a fost admisă
în principiu prin încheierea din data de 26.11.2013.
La data de 20.08.2014, după depunerea raportului de expertiză privind evaluarea
imobilului pârâtul nu a formulat obiecţiuni, însă a arătat că potrivit art. 21 alin. (3) şi 6 din
Legea nr. 165/2013 competenţa efectuării evaluării imobilelor în litigiu aparţine
Secretariatului Comisiei Naţionale (fila 464), iar la data de 19.09.2014 pârâtul a invocat
excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată invocând dispoziţiile art. 41 alin. (5)
şi art. 21 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 165/2013 (fila 476).
La termenul din data de 23.09.2014 instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii
acţiunii, având în vedere că măsura compensării cu bunuri oferite în echivalent de entitatea
investită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 este prevăzută şi de Legea
nr. 165/2013, în forma modificată.
La data de 25.11.2014, pârâtul a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză topo
arătând că terenul identificat are ca proprietar înscris în cartea funciară, Statul Român, iar la
data din 11.06.2015, cu privire la suplimentul la raportul de expertiză a arătat că imobilele
identificate nu sunt bunuri disponibile în sensul Legii 10/2001, în acest sens fiind ataşate
contractele de închiriere încheiate de pârât (filele 745-752).
Pârâtul, prin precizările depuse la data de 11.06.2015 a invocat excepţia autorităţii
lucrului judecat (filele 742 - 744).
În motivare, a arătat că în anul 2006 reclamanţii din prezentul dosar s-au adresat
instanţelor judecătoreşti pentru obligarea pârâtului la emiterea unei dispoziţii privitoare la
retrocedarea unor imobile situate în municipiul S., fiind pronunţată sentinţa civilă nr. 285 din
7 februarie 2008 a Tribunalului Suceava.
Examinând, conform art. 248 alin. (1) Cod de procedură civilă, cu prioritate, excepţia
autorităţii de lucru judecat, tribunalul a constatat că nu a poate fi reţinută, având în vedere
lipsa identităţii de cauză şi obiect.
Astfel, prin sentinţa civilă nr. 285 din 7 februarie 2008 a Tribunalului Suceava,
modificată prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 363/2008, s-a constatat şi că
reclamanţii au dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru imobilele teren şi
construcţii situate pe raza municipiului S., str. K.M..
Prezenta cerere vizează modalitatea de obţinere a măsurilor reparatorii de la pârât.
Aşadar, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 431 Cod de procedură civilă,
tribunalul a respins excepţia autorităţii lucrului judecat.
Tribunalul Suceava prin sentinţa civilă nr. 1233 din 30 iunie 2015 a admis în parte
acţiunea având ca obiect „Legea nr. 10/2011” formulată de către reclamanţi şi cererile de
intervenţie în interes propriu formulate de către intervenienţii N.O., B. P. şi B. S., în
contradictoriu cu pârâtul Municipiul S.– prin primar.
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A dispus restituirea către reclamanţi şi intervenienţi în natură, ca teren echivalent
pentru parte din valoarea imobilul situat în municipiul S., fosta stradă K. M., format din teren
în suprafaţă de 342 mp şi construcţii - 3 apartamente, înscris în CF 905 identic cu parcela nr.
475/1 - parcela de clădire cu construcţia nr. 1284 şi parcela nr. 475/4 parcelă de clădire, a
două suprafeţe de teren situate în mun. S. şi identificate prin raportul de expertiză întocmit de
către expert S. C., astfel:
- parte din parcela 38715 înscrisă în CF nr. 38715 având o suprafaţă de 884 mp
materializată în anexa 4 a suplimentului la raportul de expertiză (f. 682), situat în municipiul
S, cartier I, str. G. A. G., nr. 51, având valoarea de circulaţie de 22.277 Euro;
- parcela 693/1 înscrisă în CF 37394 având o suprafaţă de 3045 mp materializată în
anexa 5 a suplimentului la raportul de expertiză (f. 683), situat în municipiul S., str. T. S.,
având valoarea de circulaţie de 39.585 Euro.
A obligat pârâtul la plata către reclamantul R.D. a sumei de 1500 lei şi către
reclamanta R.C. a sumei de 1700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a
reţinut următoarele:
Scopul Legii nr. 10/2001 este unul reparator, acela ca imobilele preluate abuziv de
stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 –
22 decembrie 1989, să se restituie în natură sau în echivalent, atunci când restituirea în natură
nu mai este posibilă.
Conform art. 1 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 165/2013 măsurile reparatorii prin
echivalent vor consta în compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către
autoritatea investită prin lege cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite,
precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în Cap. III.
Reclamanţii şi intervenienţii au dovedit calitatea lor de persoane îndreptăţite la
acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilele indicate în acţiune, conform
sentinţei civile nr. 285 din 7.02.2008, şi au solicitat a li se acorda bunuri în compensare.
Astfel, prin decizia civilă nr. 1995/23.03.2010 a Î.C.C.J. şi decizia civilă nr. 126/12
noiembrie 2008 a Curţii de Apel Suceava s-a menţinut dispoziţia din sentinţa civilă nr. 285/7
februarie 2008 a Tribunalului Suceava prin care s-a constatat că reclamanţii şi B. A., autoarea
intervenienţilor B. P. şi B.S.,precum şi V.T, autoarea intervenientei N. O. au dreptul la măsuri
reparatorii prin echivalent pentru suprafaţa de 2377 mp teren, situat pe raza municipiului S.,
afectat de construcţii şi utilităţi şi pentru imobilele construcţii - 3 apartamente situate în fosta
stradă K. M., înscrisă în CF 905 a com. cad. S..
S-a reţinut prin sentinţa civilă nr. 285/7 februarie 2008 a Tribunalului Suceava că
potrivit extrasului CF 905 autorul părţilor a fost proprietarul parcelei nr. 475/1 parcela de
clădire cu construcţia nr. 1284 şi al parcelei 475/4 parcela de clădire, parcele identificate de
către expertul T. P., rezultând suprafaţa de 342 mp, care este afectată de construcţii, iar casa
situată pe aceasta a fost demolată.
În litigiul de faţă, reclamanţii au cerut instanţei să dispună compensarea lor cu teren
echivalent imobilului înscris în CF 905, preluat de la autorul comun, R.D..
La solicitarea reclamanţilor, a fost administrată proba cu expertiză pentru evaluare
imobilului preluat de către stat, menţionat mai sus, întocmită de către experta C.L., potrivit
căreia terenul în suprafaţă de 342 mp şi imobilele construcţii - 3 apartamente situate în fosta
stradă K. M. au valoarea de piaţă estimată conform Standardelor Internaţionale de Evaluare de
213.000 euro şi valoarea conform Grilei Notariale de 207.300 euro (filele 398-457)
Prin expertiza topometrică întocmită de către expert S.C. s-au identificat două parcele
de teren, una de 884 mp (valoarea de piaţă de 22.277euro) – categoria de folosinţă arabil,
parte din imobilul cu nr. cadastral 38715, înscris în Cartea Funciară nr. 38715 a municipiului
S, situat în cartier I, str. G. A. G. nr. 51 închiriată conform susţinerii pârâtului numitului P. V.
49

cu contractul de închiriere nr. 176/20. 05.2014 (f. 749 -751), iar alta de 3045 mp (valoarea de
piaţă de 39.585 Euro) - teren situat în mun. S., str. T. S., identic cu pf.693/1 înscrisă în CF nr.
37394 a mun. S, închiriat conform susţinerii pârâtului, numitului P. V. cu contractul de
închiriere nr. 5100/06. 01.2012 (f. 745 -748).
Deşi pârâtul a încercat să acrediteze ideea că aceste terenuri n-ar putea servi la
compensare, întrucât nu aparţin domeniului privat al municipiului (f. 534), prin suplimentul la
expertiză întocmit pentru lămurirea acestui aspect, expertul cauzei a infirmat apărările
pârâtului, concluzionând, pe baza constatărilor în teren şi a datelor din cadastrul imobiliar
edilitar, că Municipiul S. este proprietar tabular (f. 680-728).
În lipsa unor probe certe care să pună sub semnul îndoielii constatările expertului,
părerea acestuia prevalează, fiind susţinută de înscrisurile ataşate suplimentului la raportul de
expertiză, urmând a fi înlăturate simplele susţineri, nedovedite, ale pârâtului, relativ la situaţia
celor două parcele de teren.
Fiind aşadar libere în accepţiunea Legii nr. 10/2001 şi a Normelor de aplicare a acestei
legi aprobate prin H.G. nr. 250/2007, cele două parcele de teren vor servi la compensarea
reclamanţilor conform dispoziţiilor art. 1 alin. (2) teza 1 din Legea nr. 165/2013.
Nu prezintă relevanţă că fac obiectul unor contracte de închiriere către terţe persoane,
aceste convenţii nevalorând o translaţie a proprietăţii din patrimoniul unităţii administrativteritoriale, nefiind prin urmare un impediment la compensare (a se vedea art. 14 din lege).
Este de observat că nu au fost identificate terenuri care să satisfacă în întregime
dreptul la compensare (pentru imobilul identic cu parcela nr. 475/1 - parcela de clădire cu
construcţia nr. 1284 şi parcela nr. 475/4 parcelă de clădire, parcele în suprafaţă de 342 mp
retrocedată în principiu), iar părţile nu au formulat obiecţiuni la suplimentul la raportul de
expertiză.
Reclamanţii nu au dorit suplimentarea probatoriului în acest sens, susţinând, în şedinţa
din 26.05.2015 (fila 731) că pentru diferenţa valorică vor formula acţiune separată de
identificare de bunuri pentru compensare.
Pentru considerentele învederate, în baza art. 1 alin. (2) teza 1, coroborat cu art. 21
alin. (2) din Legea nr. 165/2013 şi art. 26 din Legea nr. 10/2001 tribunalul a admis în parte
acţiunea şi a dispus restituirea către reclamanţi şi intervenienţi, în natură, ca teren echivalent
pentru parte din imobilul teren în suprafaţă de 342 mp şi construcţii - 3 apartamente situate în
fosta stradă K.M., înscris în CF 903 identic cu parcela nr. 475/1 - parcela de clădire cu
construcţia nr. 1284 şi parcela nr. 475/4, parcelă de clădire, a două suprafeţe de teren situate
în mun. S., evidenţiate în H.C.L. Suceava nr. 3/26 ianuarie 2006, nr. 144/30.06.2011, actul de
partaj voluntar autentificat sub nr. 718/19.02.2007 de BNP O. B. şi identificate prin raportul
de expertiză întocmit de către expert S. C. (fila 512-513, 682-683) astfel:
- parte din parcela 38715 înscrisă în CF nr. 38715 având o suprafaţă de 884 mp
materializată în anexa 4 a suplimentului la raportul de expertiză (f. 682), având valoarea de
circulaţie de 22.277 Euro;
- parcela 693/1 înscrisă în CF 37394 având o suprafaţă de 3045 mp materializată în
anexa 5 a suplimentului la raportul de expertiză (f. 683) având valoarea de circulaţie de
39.585 Euro.
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, reclamanta R. C. a suportat suma de 3200
lei – din care suma de 2700 lei onorariu aferent expertizei întocmită de expert C.L. (fila 466)
şi suma de 500 lei onorariu aferent expertizei întocmită de expert S.C. (f. 358); reclamantul R.
D. a suportat suma de 1600 lei - din care suma de 300 lei onorariu aferent expertizei întocmită
de expert C. L. (fila 392) şi suma de 1300 lei onorariu aferent expertizei întocmită de expert
S. C. (f. 535).
Având în vedere admiterea doar în parte a acţiunii, faptul că lucrarea expertului S.C. a
servit în cea mai mare parte la darea soluţiei, culpa procesuală a pârâtului, în baza art. 274,
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art. 276 din vechiul Cod de procedură civilă pârâtul a fost obligat la plata către reclamantă
R.C. a sumei de 1700 lei şi către reclamantul R.D. a sumei de1500 lei cu titlu de cheltuieli de
judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul Municipiul S.– prin primar.
În motivarea apelului, a arătat că instanţa de judecată a reţinut că scopul Legii nr.
10/2001 este unul reparator, acela că imobilele preluate abuziv de stat, de organizaţiile
cooperatiste sau de orice persoane juridice, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, să
se restituie în natură sau în echivalent, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă,
iar reclamanţii şi intervenienţii au dovedit calitatea lor de persoane îndreptăţite la acordarea
măsurilor reparatorii prin echivalent pentru imobilele indicate în acţiune, conform Sentinţei
civile nr. 285/7.02.2008 şi au solicitat a li se acorda bunuri în compensare.
Astfel, s-a solicitat administrarea unei probe cu expertiză pentru evaluare imobil şi a
unei expertize topometrice. În ceea ce priveşte proba pentru evaluare imobil întocmită de
către experta C. L., terenul în suprafaţă de 342 m.p. şi cele trei apartamente situate în fosta
stradă K. M. au valoare de piaţă estimată conform Standardelor Internaţionale de evaluare de
213.000 Euro şi valoarea conform Grilei Notariale de 207.300 Euro.
Instanţa nu a arătat care este valoarea pe care a luat-o în considerare, respectiv
valoarea de piaţă sau valoarea conform grilei notariale.
S-a reţinut că reclamanţii nu au dorit suplimentarea probatoriului, susţinând în şedinţa
din data de 26.05.2015 că pentru diferenţa valorică vor formula acţiune separată de
identificare de bunuri pentru compensare.
Precizează că efectuarea evaluărilor imobilelor în temeiul Legii nr. 10/2001 este strict
prevăzută de lege. Singura entitate care evaluează imobile este Secretariatul Comisiei
Naţionale.
Dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 165 din 16 mai 2013, privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăd la alin. (3), respectiv (6)
următoarele:
„Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale emise potrivit Legii nr.
10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit Secretariatului
Comisiei Naţionale după exercitarea controlului de legalitate de către prefect. Dispoziţiile art.
11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, rămân aplicabile”.
„Evaluarea imobilului se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în
vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un
punct are valoarea de un leu”.
Prin urmare, în mod greşit instanţa de judecată a respins excepţia inadmisibilităţii
acţiunii formulate de reclamanţii R. C. şi R D.
Solicită admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei civile nr. 1233/30.06.2015
pronunţată de Tribunalul Suceava.
În drept, invocă dispoziţiile art. 466 si următoarele din Codul de procedură civila.
Examinând actele dosarului în raport de motivele de apel invocate, Curtea constată
următoarele :
Prin sentinţa civilă nr.285 din 7.02.2008 a Tribunalului Suceava, (dosar nr. 43../86/
2006), rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 1995 din 23.03.2010 a Î.C.C.J. (dosar nr. 36../39/
2008), s-a constatat îndreptăţirea reclamanţilor şi a autorilor intervenienţilor din prezenta
cauză la măsuri reparatorii prin echivalent pentru suprafaţa de 2377 m.p. teren situat pe raza
mun. S., afectată de construcţii şi utilităţi, şi pentru imobilele construcţii apartamente, în nr.
de trei, situate în fosta stradă K. M., suprafaţă înscrisă în CF 905 a comunei cadastrale S.
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Pentru o parte din imobilele de mai sus, respectiv pentru imobilul demolat din str. K.
M. (CF 905 com. cad. S.) şi pentru parcelele nr. 475/1 şi 475/4, reclamanţii au solicitat prin
prezenta acţiune compensarea imposibilităţii restituirii acestora cu suprafeţe de teren de
aceeaşi valoare, din proprietatea privată a Mun. S., identificate în H.C.L. nr. 3/2006.
Cererea care formează obiectul prezentului dosar a fost înregistrată la data de
22.04.2013, anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 165/2013, dată la care erau în
vigoare dispoziţiile Legii nr. 10/2001, cu modificările survenite prin Legea nr. 247/2005,
Titlul VII, reclamanţii invocând ca temei în drept dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi art. 10 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001.
Aşa cum rezultă din cuprinsul dosarului nr. 4326/86/2006 al Tribunalului Suceava,
reclamanţii şi intervenienţii din prezenta cauză s-au adresat, iniţial, instanţei, la data de
2.03.2006, cu o cerere de restituire a imobilelor înscrise în CF 905 S., în urma refuzului
autorităţii administrative locale de a proceda la soluţionarea notificării nr. 544/2001.
Prin precizările depuse la fila 102 din acest dosar, moştenitorii foştilor proprietari au
arătat că în prezent imobilul nu mai există, fiind demolat, motiv pentru care au solicitat
compensarea cu alte bunuri în conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Legea nr.
10/2001. În urma adresei dispusă de instanţă, pârâta Primăria Municipiului S. a arătat în
răspunsul de la fila 169 din dosarul menţionat că unitatea administrativ-teritorială nu deţine
bunuri care să poată fi oferite în compensare, aspect dovedit cu procesele-verbale de afişare
depuse la dosar. În consecinţă, prin concluziile scrise depuse la dosarul iniţial (f. 279 dosar),
reclamanta şi intervenienţii de la acea dată au solicitat despăgubiri pentru imobilele care nu
pot fi restituite în natură, instanţa de fond constatând, aşa cum am arătat, îndreptăţirea
acestora la măsuri reparatorii prin echivalent, în temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.
Astfel, faţă de solicitarea reclamanţilor din prezenta cauză, aceea de a compensa
imposibilitatea restituirii casei demolate cu suprafeţe de teren de aceeaşi valoare din
proprietatea privată a primăriei, sunt întemeiate criticile formulate în apel de pârâtul
Municipiul S. – prin primar, în sensul că evaluarea imobilelor în temeiul Legii nr. 10/2001 se
făcea doar de Secretariatul Comisiei Centrale, conform procedurii expres prevăzută prin
reglementările Titlului VII din Legea nr. 247/2005, în forma în vigoare la acel moment.
Astfel, în art. 1 Titlul VII din actul normativ sus-menţionat, se arată că Legea nr.
247/2005 modificată reglementează sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare
a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, rezultate din aplicarea
Legii nr. 10/2001.
În reglementarea anterioară Legii nr. 165/2013, conform art. 16 din Titlul VII al Legii
nr. 247/2005, Secretariatul Comisiei Centrale trimitea dosarul conţinând propunerea de
despăgubiri unui evaluator desemnat, pentru întocmirea raportului de evaluare, raportul
urmând a fi înaintat Comisiei Centrale, care emitea titlul de despăgubiri.
La data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, prin art. 50 al acestei legi, au fost
abrogate parte din prevederile Titlului VII, inclusiv dispoziţiile referitoare la evaluarea
imobilelor potrivit standardelor internaţionale, fiind aplicabile prevederile noii legi în ce
priveşte procedura de acordare a măsurilor compensatorii pentru imobilele care nu pot fi
restituite în natură. Pentru persoanele cărora le-a fost deja constatată îndreptăţirea la
despăgubiri în temeiul Legii 10/2001, art. 11 din Legea nr. 368/2013 prevede posibilitatea
opţiunii returnării dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale, în vederea
restituirii în natură sau prin compensare cu alte bunuri, în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoarea a acestei din urmă legi.
Trebuie precizat că acţiunea iniţială a reclamanţilor formulată în temeiul Legii
10/2001, în urma căreia li s-a constatat îndreptăţirea la măsuri reparatorii prin echivalent
pentru imobilele din prezenta cauză, a fost introdusă la instanţă în anul 2006, ulterior intrării
în vigoare a Legii nr. 247/2005, astfel încât, chiar şi sub imperiul acesteia, evaluarea
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imobilelor nu se făcea de către instanţă, ci de Secretariatul Comisiei Centrale, iar în lipsa unei
astfel de evaluări nu ar fi fost posibilă acordarea unor bunuri în echivalent, tocmai pentru că
instanţa nu putea stabili valoarea în limitele căreia să opereze compensarea.
Cu atât mai mult, textele de lege invocate de reclamanţii din prezenta cauză (art. 1
alin. (2) şi art. 10 alin. (2) din Lg. 10/2001) nu pot constitui temei legal pentru admiterea
acţiunii aşa cum a fost formulată, în condiţiile în care reclamanţilor şi intervenienţilor li s-a
recunoscut deja, în procedura prevăzută de Legea 10/2001, îndreptăţirea la măsuri reparatorii
prin echivalent.
De altfel, chiar în cuprinsul deciziei nr. 1995/2010 a Î.C.C.J, prin care a fost
modificată sentinţa civilă nr. 285/2008 a Tribunalului Suceava care constată îndreptăţirea
reclamanţilor la măsuri reparatorii prin echivalent, instanţa de control a menţionat în
considerente că verificările instanţei „trebuie să se limiteze doar la stabilirea dreptului
reclamantei şi al intervenienţilor în interes propriu de a primi măsuri prin echivalent, fără a se
putea stabili valoarea acestora”.
Prin urmare, excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârât la instanţa de fond şi
reiterată în calea de atac prin criticarea respingerii acesteia, nu este dată în cauză, motivele de
apel invocate conducând, însă, la respingerea ca nefondată a acţiunii, având în vedere că
reclamanţii şi intervenienţii au obţinut în temeiul Legii nr. 10/2001 o recunoaştere a
drepturilor lor, iar finalizarea procedurii de acordare a despăgubirilor (sau „executarea
sentinţei civile nr. 285 din 7.02.2008 a Tribunalului Suceava”, aşa cum intitulează reclamanta
prezenta acţiune în concluziile scrise la f. 82 dosar) era prevăzută anterior de dispoziţiile
Titlului VII, iar, după intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, de această din urmă lege.
Pentru considerentele reţinute, Curtea apreciază că motivele de apel invocate sunt
întemeiate, motiv pentru care, în baza art. 480 alin. (2) Cod procedură civilă, va admite apelul,
va schimba în totalitate sentinţa şi, în rejudecare va respinge acţiunea ca nefondată.
5. Calitate procesuală activă în acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 4 alin. (2)
din Legea nr. 221/2009.
Autorului reclamantului i s-a aplicat o pedeapsă de 6 luni reeducare prin Decizia
nr.69/1952 a MAI, astfel cum rezultă din Biletul de liberare nr.1 din 31.12.1952. Nu s-a
depus nicio hotărâre judecătorească definitivă prin care să fi fost condamnat autorul
petentului. Măsura aplicată prin decizia MAI nr.69/1952, nu este una întemeiată pe vreunul
din actele normative arătate mai-sus, astfel că solicitarea petentului se încadrează în ipoteza
art. 4 alin.(2) din Legea nr.221/2009, şi anume, sesizarea instanţei cu constatarea
caracterului politic a măsurii administrative. Cu privire la această solicitare, însă, Legea
nr.221/2009 nu a înţeles să ofere legitimitate procesuală activă decât persoanei care a făcut
obiectul unei măsuri administrative, nu şi moştenitorilor acesteia, spre deosebire de
solicitarea de constatare a caracterului politic al condamnării pentru alte fapte decât cele
prevăzute de art.1 alin.2 din lege, situaţie în care are legitimitate orice persoană interesată.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.221/2009: ,,(1) Persoanele
condamnate penal în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru alte fapte decât cele
prevăzute la art. 1 alin. (2) pot solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al
condamnării lor, potrivit art. 1 alin. (3). Cererea poate fi introdusă şi după decesul
persoanei, de orice persoană fizică sau juridică interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe
lângă tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază persoana interesată.
(2) Persoanele care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele
prevăzute la art. 3, pot, de asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul
politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător”.
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Cum acţiunea a fost formulată de către fiul persoanei căreia i s-a aplicat măsura
administrativă, acţiunea este inadmisibilă, dată fiind lipsa de legitimare procesuală activă a
reclamantului.
(Secţia I Civilă, decizia civilă nr. 185 din 22.02.2016)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava, reclamantul A.A. a solicitat, în
contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să se constate caracterul
politic al condamnării tatălui său, reclamantul A.A.V. la pedeapsa de 6 luni închisoare de
reeducare, aplicată prin decizia nr. 69/1952 a M.A.I. şi să fie obligat pârâtul să-i plătească
daune morale în sumă de 2 miliarde ROL.
În motivare, a arătat că tatăl său a fost condamnat în baza Deciziei M.A.I. nr. 69/1952
la şase luni închisoare, aducându-i-se mari prejudicii morale şi materiale.
A precizat că a redobândit bunurile materiale, însă nu a beneficiat de prevederile Legii
nr. 118/1990.
Şi-a întemeiat cererea pe prevederile Legii nr. 221/2009.
În dovedire, a depus la dosar bilet de liberare nr. 1 din 31 decembrie 1952 a
Penitenciarului Coloniei Fundulea, acte de naştere şi adresa fostului Sfat Popular al Raionului
V.D. nr. 1/R/12 ianuarie 1959.
Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice X., în
întâmpinare, a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii privind acordarea daunelor
morale, având în vedere decizia nr. 1358 din 21 octombrie 2010 a Curţii Constituţionale, prin
care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate invocată de Statul Român prin MFPDGFP şi a constatat că prevederile art. 5 alin. (1) lit. a teza I din Legea nr. 221/2009, privind
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, sunt neconstituţionale, în prezent neexistând un
temei legal pentru acordarea daunelor morale.
Prin precizările ulterioare, reclamantul a solicitat şi contravaloarea daunelor materiale
cauzate prin confiscarea bunurilor nerestituite: 150 oi, 17 vaci, 12 porci, 4 tauri, 4 câini
ciobăneşti, o cantitate de material lemnos, toate evaluate la suma de 168.200 lei.
Pârâta a solicitat respingerea şi a capătului de cerere privind acordarea bunurilor
materiale.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa civilă nr. 1610 din 3 noiembrie 2015, a constatat
caracterul politic al condamnării petentului A.A.V. la pedeapsa de 6 luni de reeducare,
aplicată prin decizia nr. 69/1952 a M.A.I. şi a respins, ca inadmisibilă, cererea având ca obiect
Legea nr. 221/2009, formulată de reclamantul A.A.V., decedat, moştenitor fiind A. A., în
contradictoriu cu pârâţii Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti şi Direcţia Generală a
Finanţelor Publice X., privind acordarea daunelor morale şi materiale.
Verificând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat că cererea este fondată în
parte.
Astfel, art.1 din Legea nr. 221/2.06.2009, stabileşte cazurile prevăzute expres pentru
constatarea caracterului politic al condamnărilor penale.
De asemenea, art. 3 din lege prevede că este măsură administrativă cu caracter politic
orice măsură luată de organele fostei miliţii sau securităţi, având ca obiect dislocarea şi
stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităţi şi colonii de muncă, stabilirea de loc
de muncă obligatoriu, dacă s-au întemeiat pe actele normative indicate.
În cauză, autorul petentului s-a aflat în detenţie la Penitenciarul Coloniei Fundulea
până la data de 31 decembrie 1952, executând o pedeapsă de 6 luni reeducare.
Nu pot fi reţinute susţinerile petentului relativ la o executare de 3 ani, întrucât în cauză
nu au fost administrate probe cu sentinţa penală de condamnare sau alte înscrisuri din care să
fi rezultat pedeapsa de 3 ani.
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Cum, declaraţiile martorilor, coroborate cu înscrisurile depuse la dosar confirmă faptul
că autorul petentului a fost dislocat şi încarcerat în Colonia MAI Fundulea, instanţa a reţinut
caracterul politic al condamnării înscrisă în biletul de liberare nr. 1/1952.
Cât priveşte celelalte capete de cerere, tribunalul a constatat că sunt inadmisibile.
Astfel, relativ la daunele morale, instanţa a reţinut că art. 5 alin. (1) lit. a din Legea nr.
221/2009 permitea acordarea daunelor morale persoanelor care au suferit condamnări cu
caracter politic.
Însă, prin deciziile CCR nr. 1358 şi nr. 1360/2010, s-a constatat că prevederile art. 5
alin. (1) lit. a teza I din Legea nr. 221/2009, care reglementa acordarea daunelor morale, sunt
neconstituţionale întrucât contravin art. 1 alin. (3) din Constituţie unde dreptatea este valoare
supremă, precum şi normele de tehnică legislativă.
Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, deciziile CCR se publică în M.Of. şi de la
data publicării deciziile sunt obligatorii.
Aşadar, neexistând temeiul de drept pentru acordarea daunelor morale, cererea a fost
respinsă ca inadmisibilă.
De asemenea, prin decizia nr. 6/2013 a Î.C.C.J., publicată în M.Of. nr. 245 din 29
aprilie 2013, a fost admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Î.C.C.J., în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b
din Legea nr. 221/2009 şi s-a stabilit că pot fi acordate despăgubiri materiale numai pentru
aceste categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparaţie, respectiv
Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sub
imperiul cărora partea interesată să nu fi obţinut deja o reparaţie.
În cauză, petentul a precizat că a obţinut la reconstituire bunurile care pot face obiectul
Legii nr. 10/2001, respectiv nr. 247/2005, astfel încât pretenţiile privind alte categorii de
bunuri ce exced celor prevăzute de lege sunt inadmisibile.
Faţă de aceste considerente, tribunalul a admis în parte acţiunea, în sensul că a
constatat caracterul politic al condamnării petentului A.A.V. la pedeapsa de 6 luni de
reeducare, aplicată prin decizia nr. 69/1952 a M.A.I. şi a respins ca inadmisibilă cererea
privind daunele morale şi materiale.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel reclamantul A.A. şi pârâtul Ministerul
Finanţelor Publice Bucureşti – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - prin Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice I. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X.
În motivarea apelului, reclamantul A.A. a arătat că în mod greşit instanţa de fond nu a
acordat daunele morale solicitate, în condiţiile în care a fost constatat caracterul politic al
condamnării autorului său, A. V., la pedeapsa stabilită prin decizia nr. 69/1952 a M.A.I.
Instanţa de fond a avut în vedere deciziile Curţii Constituţionale nr. 1358 şi nr. 1360
din 2010, care au constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a teza I din
Legea nr. 221/2009.
Inexistenţa unui temei de drept pentru acordarea daunelor morale nu poate conduce,
din punctul său de vedere, la respingerea cererii ca inadmisibilă, prin raportare şi la legislaţia
europeană, sens în care capătul de cerere privind acordarea daunelor morale se impunea a fi
admis.
În mod greşit, instanţa de fond nu a admis capătul de cerere privind acordarea daunelor
materiale, în condiţiile în care a probat cuantumul daunelor produse ca efect al hotărârii de
condamnare.
Trebuie avut în vedere şi faptul că, cauza a fost înregistrată anterior pronunţării
deciziei nr. 6/2013 a Î.C.C.J., despre care se face referire în sentinţă.
Ca atare, precizează că şi acest capăt de cerere se impune a fi admis.
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Un alt aspect este cel referitor la constatarea caracterului politic al condamnării,
instanţa de fond a avut în vedere numai pedeapsa de şase luni de reeducare, în condiţiile în
care autorul său a fost încarcerat şi a executat efectiv trei ani de închisoare.
Pentru aceste aspecte, solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.
În drept, a invocat art. 282 şi urm. Cod procedură civilă (vechi).
În motivarea apelului, pârâtul M.F.P. Bucureşti – Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice X. a arătat că prima instanţă a constatat caracterul politic de drept al
măsurii administrative, constând în executarea unei pedepse de 6 luni reeducare în
Penitenciarul Fundulea, luată împotriva lui A. V.
Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 stipulează „(2) Persoanele care au făcut obiectul
unor măsuri administrative, altele decât cele prevăzute la art. 3, pot, de asemenea, solicita
instanţei de judecată să constate caracterul politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se
aplică în mod corespunzător”.
Astfel, textul de lege dispune în mod expres că pentru constatarea de drept a
caracterului politic, calitate procesuală activă are doar persoana supusă unei asemenea
suferinţe.
Or, în condiţiile în care măsura administrativă luată împotriva autorului reclamantului
nu se circumscrie prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009, apreciază că
reclamantul nu are calitate procesuală activă.
Solicită admiterea apelului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii în totalitate a
acţiunii ca nefondată.
În drept, a invocat art. 304, pct. 8 şi 9 şi art. 3041 Cod procedură civilă.
Analizând cauza, prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul
declarat de pârât este întemeiat, pentru următoarele considerente:
În primul rând, este de stabilit că este vorba despre o măsură administrativă în speţă şi
nu despre o condamnare. Deşi considerentele sentinţei fac trimitere la dispoziţiile art.3 din
Legea nr.221/2009, care reglementează măsurile administrative cu caracter politic,
dispozitivul conţine menţiunea eronată a constatării caracterului politic al condamnării
autorului reclamantului, respectiv A.A.V.
Astfel, Legea nr.221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi măsurile
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
defineşte în cadrul articolului 1, alineat 1: ,, Constituie condamnare cu caracter politic orice
condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru fapte săvârşite înainte de data de 6 martie 1945 sau
după această dată şi care au avut drept scop împotrivirea faţă de regimul totalitar instaurat la
data de 6 martie 1945”. Acelaşi act normativ prevede în cadrul art.3 alin.1 : ,,Constituie
măsură administrativă cu caracter politic orice măsură luată de organele fostei miliţii sau
securităţi, având ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităţi
şi colonii de muncă, stabilirea de loc de muncă obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe unul
sau mai multe dintre următoarele acte normative:
a) Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950, Decretul nr. 60 din 10 martie 1950, Decretul nr.
257 din 3 iulie 1952, Decretul nr. 258 din 22 august 1952, Decretul nr. 77 din 11 martie 1954
şi Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958;
b) Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2/1950, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1.154 din 26 octombrie 1950, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 344 din 15 martie 1951,
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 326/1951, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.554
din 22 august 1952, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954, Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 237 din 12 februarie 1957, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
282 din 5 martie 1958 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.108 din 2 august 1960;
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c) Ordinul nr. 100/Cabinet din 3 aprilie 1950 al Direcţiunii Generale a Securităţii
Poporului;
d) Ordinul nr. 5/Cabinet/1948, Ordinul nr. 26.500/Cabinet/1948, Ordinul nr.
490/Cabinet/1952 şi Ordinul nr. 8/20/Cabinet/1952 ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) deciziile nr. 200/1951, nr. 239/1952 şi nr. 744/1952 ale Ministerului Afacerilor
Interne;
f) Ordinul nr. 838 din 4 decembrie 1952 al Ministerului Securităţii Statului”.
În speţă, autorului reclamantului i s-a aplicat o pedeapsă de 6 luni reeducare, prin
Decizia nr.69/1952 a MAI, astfel cum rezultă din Biletul de liberare nr.1 din 31.12.1952, fila
4 dosar primă instanţă. Nu s-a depus nicio hotărâre judecătorească definitivă prin care să fi
fost condamnat autorul petentului.
Măsura aplicată prin decizia MAI nr.69/1952, nu este una întemeiată pe vreunul din
actele normative arătate mai-sus, astfel că solicitarea petentului se încadrează în ipoteza art. 4
alin. (2) din Legea nr.221/2009, şi anume, sesizarea instanţei cu constatarea caracterului
politic a măsurii administrative. Cu privire la această solicitare, însă, Legea nr.221/2009 nu a
înţeles să ofere legitimitate procesuală activă decât persoanei care a făcut obiectul unei măsuri
administrative, nu şi moştenitorilor acesteia, spre deosebire de solicitarea de constatare a
caracterului politic al condamnării pentru alte fapte decât cele prevăzute de art.1 alin. (2) din
lege, situaţie în care are legitimitate orice persoană interesată.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.221/2009 : ,,(1) Persoanele
condamnate penal în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pentru alte fapte decât cele
prevăzute la art. 1 alin. (2) pot solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al
condamnării lor, potrivit art. 1 alin. (3). Cererea poate fi introdusă şi după decesul persoanei,
de orice persoană fizică sau juridică interesată ori, din oficiu, de parchetul de pe lângă
tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază persoana interesată.
(2) Persoanele care au făcut obiectul unor măsuri administrative, altele decât cele
prevăzute la art. 3, pot, de asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul
politic al acestora. Prevederile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător”.
Cum acţiunea a fost formulată de către fiul persoanei căreia i s-a aplicat măsura
administrativă, acţiunea este inadmisibilă, dată fiind lipsa de legitimare procesuală activă a
reclamantului.
Ca urmare a reţinerii de către instanţa de apel a excepţiei lipsei calităţii procesuale
active a reclamantului, apelul declarat de către acesta va fi respins ca nefondat, fără
examinarea criticilor acestuia referitoare la neacordarea de către prima instanţă a daunelor
materiale şi morale solicitate ca un capăt de cerere accesoriu celui de constatare a caracterului
politic al măsurii aplicate.
Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu dispoziţiile art. 296 din Codul
de procedură civilă, Curtea va admite apelul declarat de pârât şi va schimba în totalitate
sentinţa atacată. În rejudecare, va fi admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a
reclamantului, cu consecinţa respingerii acţiunii ca inadmisibilă.
Apelul declarat de reclamant va fi respins ca nefondat.
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Drept procesual civil
6. Divorţ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului ales. Interpretarea
sintagmei „în faţa instanţelor de fond” din dispoziţiile art. 614 Cod procedură civilă.
Potrivit dispoziţiilor art. 614 Cod procedură civilă, „în procesele de divorţ, în faţa
instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi
execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub
interdicţie sau are reşedinţa din străinătate; în aceste cazuri, părţile se vor putea înfăţişa prin
mandatar”.
Aşadar, lipsa părţilor din procesul de divorţ, respectiv posibilitatea reprezentării
acestora, în lipsă, de mandatar este admisă doar în situaţiile expres prevăzute de lege, a
căror existenţă trebuie să fie motivată.
Întrucât textul de lege se referă la „instanţele de fond”, în practica instanţelor, cât şi
în doctrina de specialitate s-a apreciat că obligativitatea înfăţişării personale a părţilor este
prevăzută pentru judecata în primă instanţă şi în apel.
În speţă, la ultimul termen de judecată din apel, reprezentanta apelantului a invocat
excepţia lipsei calităţii de reprezentant a pârâtei reclamante, cu motivarea că delegaţia
depusă de aceasta la dosar nu are ştampilă şi număr de dosar, iar dispoziţiile Codului de
procedură civilă impun o procură specială.
Prin încheierea instanţei de judecată de la acea dată (ce face corp comun cu decizia
atacată), instanţa de apel a respins excepţia cu motivarea că ”este vorba de calea de atac a
apelului”, din care se deduce că dispoziţiile art. 614 Cod procedură civilă au fost interpretate
ca vizând doar prima instanţă.
Sub acest aspect, Curtea reţine că dispoziţiile art. 614 Cod procedură civilă se impun
a fi interpretate în raport de cele ale art. 619 Cod procedură civilă, respectiv de cele ale art.
616 Cod procedură civilă, potrivit cărora sancţiunea lipsei nejustificate a reclamantului,
respectiv a apelantului, este aceea a respingerii cererii ca nesusţinută.
Prin urmare, este obligatorie prezenţa personală a părţii – cu excepţiile expres
prevăzute de art. 614 Cod procedură civilă – în apel în procesele de divorţ atunci când
aceasta este titulara cererii cu care a fost investită instanţa (spre exemplu, apel declarat de
reclamantul căruia i s-a respins la prima instanţă cererea de divorţ).
Cum, în speţă, pârâta nu a formulat apel împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de
fond, Curtea urmează a menţine soluţia dată de Tribunal excepţiei invocate de pârât.
(Secția I Civilă, decizia nr. 132 din 13.05.2015)
Prin cererea adresată Judecătoriei Rădăuţi la data de 6.12.2012, reclamanta SA a
solicitat instanţei desfacerea căsătoriei încheiată la data de 26 iulie 2007 şi înscrisă în registrul
de stare civilă cu nr. 28, din culpa exclusiva a pârâtului, conform art. 379 alin. (1) teza 1 Cod
civil, motivat de faptul că pentru părţi nu mai poate exista perspectiva de reluare a
convieţuirii, relaţiile de căsătorie fiind grav şi iremediabil vătămate.
A solicitat reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, anume acela de
„C", conform dispoziţiilor art. 383 alin. (3) Cod civil, să exercite autoritatea părintească
pentru minorul SDG, potrivit art. 398 Cod Civil, să se stabilească domiciliului minorului
SDG, născut la data de (..) la domiciliul său, conform art. 400 Cod civil, iar în subsidiar
stabilirea unui program de vizitare pentru minor la domiciliul său, 2 weekend-uri pe lună, de
sâmbăta ora 10:00, până duminica ora 18:00, iar în timpul vacanţelor: câte o săptămână în
vacanţa de iarnă, o săptămână în vacanţa de Paşti şi două săptămâni în timpul vacanţei de
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vară, stabilirea unei pensii de întreţinere în cuantumul prevăzut de lege pentru copilul rezultat
din căsătorie, conform art. 402 Cod civil şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de
judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 26 iulie
2007, conform certificatului de căsătorie nr. 28 emis la data de 26.07.2007 de către Primăria
A., căsătorie din care a rezultat un copil minor - SDG. Raporturile matrimoniale dintre părţi
au încetat să mai existe de la jumătatea lunii iulie 2012, când, pe fondul conflictelor existente
în familie, s-au separat în fapt. Relaţiile au început să se degradeze la 3 luni de la începutul
căsătoriei, când pârâtul, pe fondul consumului de alcool, devenea violent fizic şi verbal, lipsea
de acasă sau o alunga din casă, fiind nevoită să se refugieze de multe ori la părinţii săi, în
România. A mai susţinut că până la momentul despărţirii în fapt, bătăile primite au avut un
caracter continuu, iar datorită faptului că în urma actelor de violenţă nu putea să-şi ia şi
copilul cu ea la părinţii săi se întorcea de fiecare dată înapoi la domiciliul conjugal, mai ales
că se afla şi sub imperiul unor ameninţări, adresate asupra sa şi asupra familiei sale.
A mai arătat reclamanta că de la data despărţirii lor în fapt minorul SDG se află la
domiciliul tatălui, care nu-i permite să-l ia decât atunci când doreşte el, nu frecventează
regulat grădiniţa, astfel că nu consideră că poate fi îngrijit foarte bine de bunicii paterni,
aceştia fiind destul de bolnavi.
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 379 alin. (1) teza 1, 383 alin. (3),
art. 398, art. 400, art. 402 Cod civil, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 272/2004.
Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat, la rândul
său, desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantei, autoritatea părintească să fie
exercitată de el, iar domiciliul minorului să fie stabilit la domiciliul său. A mai solicitat să se
încuviinţeze ca reclamanta să aibă legături personale cu minorul, aceasta urmând a fi obligată
la plata unei pensii de întreţinere, să revină la numele avut anterior căsătoriei şi să fie obligată
la despăgubiri în cuantum de 10.000 lei pentru prejudiciul suferit prind desfacerea căsătoriei,
cu cheltuieli de judecată.
În motivare, pârâtul a arătat că relaţiile dintre părţi s-au deteriorat când reclamanta a
părăsit locuinţa comună, aceasta întorcându-se în România datorită unor activităţi ilegale pe
care le-a desfăşurat pe teritoriul statului italian. Pârâtul a mai arătat că s-a întors şi el
împreună cu minorul în România, întrucât era privit cu suspiciune datorită activităţilor ilegale
ale reclamantei, însă reclamanta s-a preocupat doar de propria persoană, minorul rămânând în
grija lui, iar când reclamanta s-a întors în România nu a mai locuit la domiciliul comun; a
locuit la părinţii săi şi ulterior în Germania. Pârâtul a mai arătat că el se îngrijeşte în mod
exclusiv de minor, îl duce la grădiniţă fiind ajutat de părinţii săi, iar reclamanta nu a venit
niciodată să-l vadă pe minor la domiciliul comun. El este cel care duce copilul la reclamantă,
lăsându-l la aceasta în week-end-uri sau în vacanţe. Minorul şi-a manifestat dorinţa de a locui
cu tatăl său, iar susţinerile reclamantei în sensul că pârâtul ar fi o persoană violentă şi
consumatoare de alcool nu sunt reale.
Prin sentinţa civilă nr. 589/19.02.2014, Judecătoria Rădăuţi a admis în parte acţiunea;
a admis cererea reconvenţională; a desfăcut căsătoria încheiată între părţi la data de
26.07.2007 la Primăria A. din culpa comună a soţilor; a dispus ca reclamanta să revină la
numele purtat anterior căsătoriei, acela de „C”; a stabilit la pârâtul-reclamant locuinţa
minorului SDG, născut la (..); a stabilit ca autoritatea părintească cu privire la minor să fie
exercitată în comun de ambii părinţi; a obligat reclamanta-pârâtă să plătească în favoarea
minorului o pensie de întreţinere de 200 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii,
6.12.2012 şi până la majorat; a încuviinţat ca reclamanta-pârâtă să aibă legături personale cu
minorul în prima şi a treia duminică a fiecărei luni, de sâmbătă, orele 10,00, până duminică,
orele 18,00, în prima săptămână a vacanţelor de Crăciun şi de Paşti şi în ultimele două

59

săptămâni din luna iulie, la domiciliul reclamantei-pârâte; a compensat cheltuielile de
judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că părţile s-au căsătorit la data de
26.07.2007 la Oficiul Stării Civile de pe lângă Primăria A., iar din căsătorie a rezultat minorul
SDG, născut la (..).
Având în vedere declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi faptul că nici unul
dintre soţi nu a stăruit pentru continuarea căsătoriei, instanţa a apreciat că viaţa de familie este
grav vătămată.
Din declaraţiile martorilor propuşi de reclamantă reiese că părţile s-au despărţit în fapt
de peste un an, însă anterior au existat mereu neînţelegeri, atât cât au fost în ţară, cât şi în
Italia. Martorul BG a relatat că a văzut-o lovită pe reclamantă, iar martorul CV a arătat că
pârâtul făcea scandal şi chiar a scos-o pe reclamantă afară din casă împreună cu mama
acesteia; că reclamanta a venit acasă lovită, fiind nevoită să vină din Italia fără copil.
Martorii propuşi de pârât, SI şi SM, au arătat că nu au văzut ca părţile să se certe, însă
reclamanta mai pleca la mama sa, în prezent părţile fiind despărţite în fapt.
Aşa fiind, prima instanţă a apreciat că relaţia nu mai poate continua din culpa ambilor
soţi.
În privinţa stabilirii locuinţei minorului, prima instanţă a avut în vedere interesul
acestuia, opinia autorităţii tutelare, precum şi concluziile raportului de evaluare psihologică a
minorului, faptul că acesta a locuit împreună cu pârâtul după despărţirea în fapt a părţilor şi
revenirea lor în ţară, acesta oferindu-i condiţii bune de creştere şi educare, minorul fiind dus
zilnic la grădiniţă, bine îngrijit, legat afectiv de pârât, nefiind identificate elemente care să
recomande separarea minorului din mediul actual de viaţă, după cum se precizează în raportul
de evaluare psihologică a minorului.
În raport de dispoziţiile art. 397, 398, 399 Cod civil, având în vedere că nu au fost
invocate motive temeinice din care să rezulte că autoritatea părintească ar reveni doar unuia
dintre părinţi, prima instanţă a apreciat că este în interesul superior al minorilor ca autoritatea
părintească să fie exercitată în comun de ambii părinţi.
Cu privire la întreţinerea minorului, prima instanţă a reţinut că, în conformitate cu art.
402 Cod civil, prin hotărârea de divorţ se stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile
de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.
Potrivit art. 499, (1) Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului
lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa.
În aplicarea dispoziţiilor art. 401, 499 alin. (1) şi art. 529 alin. (1) Cod civil,
judecătoria a obligat reclamanta să plătească în favoarea minorului o pensie de întreţinere, la
stabilirea cuantumului acesteia avându-se în vedere nevoile minorului şi mijloacele celui
obligat la întreţinere, care se prezumă a fi cel puţin egale cu venitul minim pe economie.
În baza disp. art. 401 Cod civil, reclamanta are dreptul de a avea legături personale cu
minorul.
Având în vedere vârsta minorului, precum şi faptul că reclamanta, la domiciliul său, îi
poate crea minorului un cadru adecvat, prima instanţă a apreciat că aceste relaţii se pot
desfăşura la domiciliul reclamantei, programul de vizitate a minorului urmând a avea loc în
prima şi a treia duminică a fiecărei luni, de sâmbătă orele 10,00 până duminică orele 18,00, în
prima săptămână a vacanţei de Crăciun şi de Paşti şi ultimele două săptămâni din luna iulie, la
domiciliul reclamantei-pârâte.
Cu privire la capătul de cerere formulat de pârât privind acordarea de despăgubiri,
prima instanţă a reţinut că, în conformitate cu art. 388 Cod civil, acordarea acestora este
condiţionată de nevinovăţia soţului care o pretinde. Cum instanţa a apreciat că este dată culpa
comună a soţilor în desfacerea căsătoriei, acest capăt de cerere a fost respins.
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul SGC, criticând-o pentru nelegalitate
şi netemeinicie.
În motivare a arătat că, în urma probatoriului administrat în cauză, în mod netemeinic
instanţa de fond a dispus desfacerea căsătoriei din culpa ambilor părţi, cu toate că a arătat ca
reclamanta a avut mereu un comportament şi o atitudine egoistă şi de indiferenţă, a părăsit
minorul şi domiciliul conjugal în Italia şi nici la acest moment nu se interesează de soarta
minorului.
Simpla afirmaţie a reclamantei-pârâte ca doreşte să se implice în viaţa minorului este
insuficientă, din moment ce dă dovadă de un comportament mai puţin afectuos, aproape de
indiferenţă faţă de minor, din momentul în care acesta i-a spus mamei sale că nu vrea să mai
meargă în casa bunicilor materni, unde a fost bătut de către bunica maternă şi de către fratele
reclamantei; aceasta, practic, nu vine să-l vadă, nu îl caută, nu îl sună, nu a contribuit cu nimic
de aproape doi ani, cu nici o sumă de bani, la creşterea şi întreţinerea copilului. Instanţa
trebuie să prevadă şi să intuiască, ţinând cont de interesul superior al copilului, faptul că
reclamanta nu va face altceva decât să se răzbune pe pârât în momentul în care acesta va avea
nevoie de consimţământul ei la luarea deciziilor privitoare la minor.
Trebuie reţinută atitudinea reclamantei-pârâte faţă de pârâtul-reclamant, aşa cum
reiese din întâmpinarea la cererea reconvenţională, în care îşi modifică capătul de cerere
privind dreptul de vizitare, anume doar sâmbăta şi duminica de la ora 10.00 la ora 18.00, nu
îşi mai dă acordul ca minorul să petreacă o perioada din vacanțe la pârât-reclamant, motivând
sec vârsta fragedă a minorului, deşi din iunie 2012 acesta locuieşte numai cu pârâtulreclamant. Printr-un astfel de comportament reclamanta-pârâtă nu dă dovadă decât de o
atitudine şicanatoare, răzbunătoare şi manifestată, de altfel, când pârâtul a solicitat acordul ei
pentru deschiderea unui banal depozit la bancă pe numele minorului, acord care nu i-a fost
dat.
Aşa cum a arătat şi în cererea reconvenţională, susţinută şi de probele administrate, el
a încercat mereu să remedieze crizele de dificultate conjugală prin care trecea căsnicia lor şi a
făcut tot posibilul pentru ca aceasta să funcţioneze, însă mereu s-a lovit de refuzul şi
indiferenta reclamantei-pârâte. Datorită activităţilor ilicite ale reclamantei-pârâte şi a
problemelor cu legea penală din statul italian (reclamanta-pârâtă a fost condamnată de
instanţele judecătoreşti ale statului italian la o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare şi o
amenda de 400 de euro), începuse să fie privit cu suspiciune şi se instalase o oarecare răceala
atât la locul de munca, cât şi în relaţiile cu ceilalţi, astfel că a fost nevoit să renunţe la locul de
muncă şi să încerce să clarifice situaţia juridică a reclamantei-pârâte.
Deşi cunoaşte existenta acestei condamnări, reclamanta-pârâtă nici până la acest
moment nu a făcut absolut nimic pentru a-şi clarifica situaţia, ceea ce nu poate decât să
confirme cele susţinute şi dovedite prin înscrisuri. Această condamnare nu este definitivă,
astfel că nu se poate şti în ce măsură, în eventualitatea privării de libertate, va putea să îşi
exercite autoritatea părintească.
Aceste aspecte dovedesc că reclamanta-pârâtă nu prezintă garanţiile morale necesare
creşterii şi educării minorului SD.
Mai mult decât atât, în mod greşit instanţa de fond a reţinut declaraţia martorului CV,
fratele reclamantei-pârâte, părtinitoare şi duşmănoasă, având în vedere că acesta a fost
sancţionat contravenţional pentru că l-a lovit pe pârâtul-reclamant în data de 21.12.2013, în
prezenta mai multor martori, într-un local din localitatea A. La Poliţia A. se află în lucru
dosarul penal nr. 69/P/2014, având ca obiect distrugere, pe numele lui CV, fratele
reclamantei, care în noaptea de 23/ 24.12.2013 a spart geamurile locuinţei sale, unde se afla la
acel moment împreună cu minorul SDG, în semn de răzbunare că a fost sancţionat de
organele de poliţie pentru agresiunea din data de 21.12.2013, deşi el a preferat să nu mai
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depună plângere pentru loviri şi alte violenţe pentru a aplana un eventual conflict, însă fără
nici un rezultat, atitudinea violentă a acestuia fiind probată de existența acestui dosar.
Tot în mod greşit instanţa învestită cu judecarea fondului cauzei a reţinut din
declaraţia martorilor propuşi de el că reclamanta a plecat de acasă, însă declaraţia acestora în
faţa instanţei a fost că reclamanta, în perioada în care părţile au locuit în România, într-adevăr
pleca la părinţii săi, dar se întorcea vinerea, când venea acasă şi pârâtul de la muncă, şi
nicidecum nu pleca din cauza unor neînţelegeri dintre părţi. Aceiaşi martori au arătat că
reclamanta-pârâtă nu se ocupa de gospodărie şi de treburile casnice nici în perioada în care
părţile au locuit în România şi nici în perioada în care au locuit în Italia.
Reclamanta-pârâtă susţine în acţiune, fără a face dovada celor afirmate, că a suferit
agresiuni fizice şi verbale din partea lui şi că din acest motiv a fost nevoită să plece.
Exceptând declaraţiile celor doi martori, BG şi CV, cu privire la care există suficiente motive
de a fi considerate nesincere şi părtinitoare, reclamanta nu face dovada celor susţinute.
Afirmaţiile mincinoase ale acesteia pot fi constatate şi din cuprinsul primei anchete sociale
efectuate în cauză şi mai apoi din întâmpinarea şi răspunsul la cererea reconvenţională. Astfel,
cu ocazia efectuării primei anchete sociale, aceasta afirma în faţa funcţionarului de la Primăria
A. că a trebuit să fugă de la pârâtul-reclamant şi să împrumute bani pentru a se întoarce în
România, însă ulterior a revenit şi a afirmat ca pârâtul a fost cel care i-a plătit drumul şi a
condus-o la mijlocul de transport. Iar afirmaţiile mincinoase nu se opresc aici, aceasta
încercând să inducă instanţei faptul că pârâtul ar avea probleme cu legea penală, iar pentru a
arăta că toate aceste afirmaţii sunt nereale, pârâtul a depus la dosarul cauzei cazierul judiciar
din statul italian din care rezultă că nu este cunoscut că ar fi comis vreo infracţiune sau măcar
o contravenţie.
Pârâtul este cel care se ocupă îndeaproape de minor şi de tot ceea ce are nevoie, fiind
ajutat şi de către părinţii săi, respectiv bunicii paterni, care locuiesc foarte aproape. SM mama lui - a fost audiată ca martor şi a declarat nemijlocit în faţa instanţei că l-a ajutat, îl
ajută şi îl va ajuta mereu dacă va avea nevoie în creşterea şi educarea minorului, ca se ocupă
în general singur de minor şi îl ajută doar atunci când are nevoie, ca dispune de condiţiile
materiale şi morale necesare pentru a-i asigura bunăstare, a oferi confort, stabilitate şi linişte
sufletească minorului, atât de necesare pentru buna creştere şi dezvoltare a minorului, aşa cum
a fost reţinut şi în raportul de evaluare psiho-socială a minorului, cât şi în ancheta socială
efectuată în cauză.
Consideră că este admisibil şi ultimul motiv de apel, întrucât cel prejudiciat ca urmare
a desfacerii căsătoriei, prin pierderea statutului de persoană căsătorită, dar şi a condiţiilor de
trai pentru care a muncit şi cu care era obişnuit este el şi, implicit, minorul. După o căsătorie
de lungă durată imaginea sa a fost grav afectată, iar impactul în comunitatea în care trăieşte şi
din care face parte nu a rămas neatins.
Legal citată, intimata reclamantă a formulat întâmpinare (filele 17-20 dosar apel), prin
care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.
Prin decizia civilă nr. 984 din 28 octombrie 2014, Tribunalul Suceava a respins apelul
pârâtului ca nefondat şi l-a obligat pe acesta să-i plătească intimatei suma de 700 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că martora CA (fila 35 dosar fond), audiată în
apel la propunerea intimatei, a subliniat caracterul violent al apelantului, în special pe fondul
consumului de alcool, arătând că acesta îi interzice mamei să ţină o legătură directă cu
minorul, aceasta fiind nevoită să apeleze la convorbiri telefonice.
În schimb, martorul SG (f.39 dosar fond), audiat la propunerea pârâtului, a arătat că nu
cunoaşte motivele despărţirii, că minorul se află în grija pârâtului şi că, deşi nu a văzut-o pe
reclamantă, nu ştie dacă aceasta se preocupă de întreţinerea copilului.
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Faţă de aceste depoziţii, coroborate şi cu probele administrate în faţa primei instanţe,
tribunalul a constatat că este dată şi culpa pârâtului în desfacerea căsătoriei, neputându-se
reţine culpa exclusivă a reclamantei.
Cât priveşte criticile privind modul în care s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti
şi desfăşurarea legăturilor reclamantei cu minorul, tribunalul a apreciat că în cauză nu s-au
produs dovezi care să justifice exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către pârât, în
condiţiile în care, în ce o priveşte pe reclamantă, nu s-a pronunţat o hotărâre definitivă de
condamnare, astfel că ea este beneficiara prezumţiei de nevinovăţie.
Mai mult, din probele administrate a rezultat că atât în perioada căsătoriei, cât şi în
prezent, reclamanta s-a preocupat de creşterea şi întreţinerea copilului, fiind în interesul
acestuia să păstreze regulat legătura şi cu mama sa.
Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs pârâtul SGC, invocând
dispoziţiile art. 304 pct. 5 şi 9 Cod procedură civilă.
În motivare a arătat că în mod greşit prima instanţă a respins excepţia lipsei calităţii de
reprezentant al intimatei, ceea ce semnifică lipsa calităţii procesuale, care este o iregularitate
de fond ce afectează validitatea reprezentării şi actelor săvârşite de reprezentant. Având în
vedere faptul că acţiunea de divorţ este o acţiune strict personală, ce vizează starea civilă a
persoanei, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 614 din vechiul Cod de procedură civilă,
care statuează că în faţa instanţei de fond părţile se vor înfăţişa „în persoană”, fiind aplicabile
şi în calea de atac a apelului, care reprezintă o rejudecare a fondului.
Mai mult decât atât, pentru a putea fi reprezentată partea la judecata în apel, este
necesar ca reprezentantul convenţional să-şi justifice calitatea în baza procurii legalizate date
în faţa notarului sau, în cazul în care este dată în faţa unui notar dintr-o țară străină, să fie
tradusă şi legalizată.
Tocmai pentru a sublinia obligativitatea părţilor de a se prezenta în persoană în faţa
instanţei învestita cu judecarea divorţului, acestea trebuie să depună şi dovezi în susţinerea
imposibilităţii prezentării în persoana în faţa instanţei, nefiind suficientă doar procura
specială.
Solicitarea apelantului era justificată, având în vedere că împuternicirea avocaţială
depusa la dosar la fila 21 nu îndeplineşte condiţiile impuse de Legea nr. 51/1995, şi anume:
nu conţine semnătura şi nici stampila avocatului, numărul dosarului şi nici întinderea şi
limitele reprezentării, iar în faţa instanţei reprezentanta intimatei a afirmat că a fost angajată
de părinţii intimatei şi nu de către aceasta, părinţii intimatei fiind cei care au semnat contractul
de asistenţă juridică.
Reprezentantul trebuie să justifice dobândirea puterii de a reprezenta pe un altul şi
cuprinderea ei. Lipsa puterii de a reprezenta sau insuficienţa acestei puteri semnifică lipsa de
calitate procesuală, care este o iregularitate de fond care afectează validitatea reprezentării şi a
actelor săvârşite de reprezentant.
Excepţia lipsei calităţii de reprezentant este o excepţie de fond, peremptorie şi
absolută.
În mod nelegal tribunalul a menţinut sentinţa instanţei de fond în ceea ce priveşte
culpa în destrămarea căsătoriei, stabilirea exercitării autorităţii părinteşti şi obligarea intimatei
la plata de despăgubiri pentru prejudiciul creat prin desfacerea căsătoriei.
Potrivit probatoriului administrat în cauză, în mod nelegal s-a dispus desfacerea
căsătoriei din culpa ambilor părţi, deşi a arătat că reclamanta se face vinovată de destrămarea
relaţiilor de familie, a avut mereu un comportament şi o atitudine egoistă şi de indiferență, a
părăsit minorul şi domiciliul conjugal în Italia şi nici la acest moment, după aproape 3 ani de
la separarea în fapt, nu se interesează de soarta minorului. Simpla afirmaţie a reclamantei în
sensul că doreşte să se implice în viaţa minorului este insuficientă, din moment ce nu se
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interesează de soarta acestuia, nu merge să-l vadă, nu îl caută şi nu a contribuit cu aproape
nimic de aproape 3 ani cu nicio sumă de bani la creşterea şi întreţinerea acestuia.
Cum recurentul este cel care se ocupă îndeaproape de minor, fiind ajutat la nevoie de
părinţii săi, solicită ca la stabilirea modalităţii de exercitare a autorităţii părinteşti instanţa să
aibă în vedere interesul superior al minorului, precum şi faptul că pârâta nu prezintă garanţiile
morale necesare creşterii şi educării acestuia.
A susţinut intimata că a suferit agresiuni fizice şi verbale din partea sa, a pârâtului, şi
că din acest motiv a fost nevoită să plece şi să solicite desfacerea căsătoriei. Exceptând
declaraţiile celor doi martori - BG şi CV - cu privire la care există suficiente motive de a fi
considerate nesincere şi părtinitoare, reclamanta nu face dovada celor susţinute. Afirmaţiile
mincinoase ale acesteia pot fi constatate şi din cuprinsul primei anchete sociale efectuate în
cauza (fila 16) şi mai apoi din întâmpinarea şi răspunsul la cererea reconvenţională (fila 31
dosar). Astfel, cu ocazia efectuării primei anchete sociale, aceasta afirma în faţa
funcţionarului de la Primăria A. că a trebuit să fugă de la pârâtul-reclamant şi să împrumute
bani pentru a se întoarce în România, însă ulterior a revenit şi a afirmat ca pârâtul a fost cel
care i-a plătit drumul şi a condus-o la mijlocul de transport.
Consideră că este admisibilă şi solicitarea despăgubirii, întrucât cel prejudiciat ca
urmare a desfacerii căsătoriei, prin pierderea statutului de persoana căsătorită, dar şi a
condiţiilor de trai pentru care a muncit şi cu care era obişnuit, este el, iar la acest moment nu
mai poate pleca în afara ţării pentru a munci. După o căsătorie de lungă durată imaginea sa şi
a familiei sale în mediul în care trăieşte a fost grav afectată, fiind supus bârfelor şi răutăţilor
comunităţii restrânse din care face parte, iar impactul în comunitatea în care trăieşte şi din
care face parte nu a rămas neatins.
Prin întâmpinare, reclamanta intimată a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi
menţinerea deciziei pronunţată de instanţa de apel ca temeinică şi legală.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de pârât, în raport de
lucrările dosarului, Curtea constată neîntemeiat recursul, urmând a-l respinge pentru
considerentele ce succed:
Prima critică formulată de pârât, privind soluţia dată de instanţa de apel excepţiei
lipsei calităţii de reprezentant a apărătorului reclamantei, poate fi încadrată în dispoziţiile art.
304 pct. 9 Cod procedură civilă, vizând modul de interpretare şi aplicare în speţă a
dispoziţiilor art. 614 Cod procedură civilă.
Potrivit acestor dispoziţii legale, în procesele de divorţ, în faţa instanţelor de fond,
părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă
privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie sau are
reşedinţa din străinătate; în aceste cazuri, părţile se vor putea înfăţişa prin mandatar”.
Aşadar, lipsa părţilor din procesul de divorţ, respectiv posibilitatea reprezentării
acestora, în lipsă, de mandatar este admisă doar în situaţiile expres prevăzute de lege, a căror
existenţă trebuie să fie motivată.
Întrucât textul de lege se referă la „instanţele de fond”, în practica instanţelor, cât şi în
doctrina de specialitate s-a apreciat că obligativitatea înfăţişării personale a părţilor este
prevăzută pentru judecata în primă instanţă şi în apel.
În speţă, la ultimul termen de judecată din apel (fila 47 dosar Tribunalul Suceava),
reprezentanta apelantului a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant a pârâtei
reclamante, cu motivarea că delegaţia depusă de aceasta la dosar (fila 21) nu are ştampilă şi
număr de dosar, iar dispoziţiile Codului de procedură civilă impun o procură specială.
Prin încheierea instanţei de judecată de la acea dată (ce face corp comun cu decizia
atacată), instanţa de apel a respins excepţia cu motivarea că „este vorba de calea de atac a
apelului”, din care se deduce că dispoziţiile art. 614 Cod procedură civilă au fost interpretate
ca vizând doar prima instanţă.
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Sub acest aspect, Curtea reţine că dispoziţiile art. 614 Cod procedură civilă se impun a
fi interpretate în raport de cele ale art. 619 Cod procedură civilă, respectiv de cele ale art. 616
Cod procedură civilă, potrivit cărora sancţiunea lipsei nejustificate a reclamantului, respectiv
a apelantului, este aceea a respingerii cererii ca nesusţinută.
Prin urmare, este obligatorie prezenţa personală a părţii – cu excepţiile expres
prevăzute de art. 614 Cod procedură civilă – în apel în procesele de divorţ atunci când aceasta
este titulara cererii cu care a fost investită instanţa (spre exemplu, apel declarat de reclamantul
căruia i s-a respins la prima instanţă cererea de divorţ).
Cum în speţă pârâta nu a formulat apel împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de
fond, Curtea urmează a menţine soluţia dată de Tribunal excepţiei invocate de pârât.
Cu referire la condiţiile de formă ale împuternicirii avocaţiale depuse la fila 21 dosar
apel, Curtea constată, contrar susţinerilor recurentului, că aceasta are ştampilă, numărul
contractului de asistenţă juridică şi semnătura avocatului.
În ce priveşte lipsa semnăturii părţii, această omisiune se regăseşte şi în cazul
recurentului (fila 23 dosar apel), iar în ce priveşte întinderea mandatului, în raport de
dispoziţiile art. 68 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) Cod procedură civilă aceasta nu poate fi (în lipsă
de menţiune expresă), decât unul general, iar nu de reprezentare.
Pentru considerentele expuse, Curtea constată că nu sunt incidente în cauză dispoziţiile
art. 304 pct. 9 şi art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă.
Celelalte critici formulate de pârât, privind stabilirea culpei în destrămarea relaţiilor de
căsătorie, stabilirea modului de execuţie a autorităţii părinteşti şi respingerea cererii de
obligare a reclamantei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul creat prin desfacerea
căsătoriei vizează netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii atacate, cercetarea acestora
impunând reevaluarea probelor administrate de instanţele de fond, respectiv verificarea
situaţiei de fapt reţinute în cauză, neputând fi încadrate în vreuna dintre situaţiile limitativ
prevăzute de dispoziţiile art. 304 Cod procedură civilă.
Potrivit acestor dispoziţii legale, modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere în
situaţiile prevăzute la pct. 1- 9 Cod procedură civilă, numai pentru motive de nelegalitate, iar
dispoziţiile art. 302 indice 1 alin. (1) lit. c Cod procedură civilă prevăd că cererea de recurs
trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază
recursul şi dezvoltarea lor.
Prin urmare, aceste critici nu vor fi analizate de instanţa de recurs.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu sunt date motivele invocate de pârât, Curtea
urmează a respinge recursul ca nefondat.
În conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, recurentul va fi obligat la
plata cheltuielilor de judecată suportate de reclamantă în această fază procesuală,
reprezentând onorariu avocat (chitanţa fila 25 dosar).
7. Legalitatea comunicării hotărârii către partea – societate comercială prin
lichidator judiciar, în ipoteza în care sediul lichidatorului coincide cu domiciliul
acestuia.
Potrivit dispoziţiilor art. 87 pct. 5 Cod procedură civilă (de la 1865, aplicabil în
cauză), cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin
administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar.
Conform dispoziţiilor art. 91 şi 92 alin. (1) Cod procedură civilă, înmânarea citaţiei
se face personal celui citat, iar în cazul prevăzut de art. 87 pct. 5 se poate face şi
funcţionarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care îşi va arăta în clar
numele şi prenumele, precum şi calitatea, iar apoi va semna dovada.
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Aceste dispoziţii procedurale sunt imperative şi au caracter special, neputând fi
complinite cu cele ale art. 92 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă, care se referă exclusiv la
citarea şi comunicarea actelor de procedură persoanelor fizice.
Prin urmare, în mod greşit instanţa de apel, prin decizia atacată, a reţinut că sentinţa
primei instanţe a fost comunicată reclamantei – reprezentată de C.I.I. A la data de 2.11.2015,
prin intermediul soţiei acestuia, care a semnat de primire.
Potrivit dovezilor ataşate dosarului de fond, sentinţa a fost comunicată iniţial, la
23.09.2015, reclamantei prin lichidator judiciar A. la adresa din str. (xy) nr…, municipiul B.,
indicată ca domiciliu ales pentru primirea corespondenţei de către administratorul A.GH..
La cererea C.I.I. A., formulată la 28.10.2015), sentinţa a fost recomunicată
reclamantei la adresa indicată de lichidatorul judiciar, din municipiul B., str. (zw), la data de
2 noiembrie 2015.
Potrivit dovezii de predare, actul procedural a fost primit de C., în calitate de „soţie
adm.”, cu indicarea actului de identitate.
Or, în speţă nu s-a dovedit că soţia lichidatorului judiciar este persoana însărcinată
cu primirea corespondenţei C.I.I. A, conform dispoziţiilor art. 91 Cod procedură civilă.
În atare situaţie, cum procedura de comunicare a hotărârii nu a fost legal îndeplinită,
aprecierea Tribunalului potrivit căreia argumentele aduse de reclamant nu pot fi primite
pentru că nu s-a formulat cerere de repunere în termenul de apel este eronată, ipoteza supusă
analizei nefiind cea reglementată de dispoziţiile art. 103 Cod procedură civilă (în care este
cunoscută şi necontestată data primirii hotărârii atacate).
(Secţia I Civilă, decizia nr. 84 din 11.05.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 05.03.2013, sub nr.
25../193/2013, reclamanta SC M. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul B. şi
Î. S.C.M. B., constatarea dreptului de proprietate asupra imobilelor: teren în suprafaţa de
3.818,68 m.p situat în municipiul B. strada (mn) nr.1 şi clădire - secţie producţie nr. 1 situată
în municipiul B., strada (mn) nr. 1.
În motivare, a arătat că în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 215/2001
republicată, a administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane
juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu şi sunt titulare ale
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte
persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii, deci are calitate procesuala în această speţă.
A motivat judecarea cu Î.B., întrucât prin adresa nr. 24… din (…), Uniunea Generală a
Cooperativelor Meşteşugăreşti (UGCM) a aprobat constituirea L.M. B. prin desprinderea de
la Cooperativa Î. B.
Referitor la istoricul SC M. SRL B., a precizat că în baza procesului verbal încheiat în
data de (…), în cadrul adunării generale de la Cooperativ L.M. B., pag .3 alin.4, ca denumirea
societăţii să fie Societatea Cooperativa Meşteşugărească "M." -SOCOM B.
Uniunea Judeţeană a Cooperativelor Meşteşugăreşti B., prin Decizia nr. 32 din 22
august 1991 a recunoscut înfiinţarea Societăţii Cooperative Meşteşugăreşti "M." SOCOM B.
începând cu data de 1 august 1991, care şi-a schimbat denumirea în M. SRL conform
încheierii nr. …9/28.02.2002 şi certificatului de înregistrare din 19.03.2002.
A constatat ca Societatea M. Socom, actuală M., figurează înregistrată la Primăria
Municipiului B. - Direcţia Impozite si Taxe cu teren în suprafaţă de 3.818,68 m.p. situat în
municipiul B., strada (mn) nr. l şi o clădire - secţie producţie nr. 1 situată în municipiul B.,
strada (mn) nr. 1, pentru care nu sunt acte de proprietate.
Referitor la teren există un înscris - o copie a contractului de vindere cumpărare care
a fost autentificat sub nr. 81… din (…), prin care Cooperativa Î. a cumpărat terenul în
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suprafaţă de 3.818,68 m.p. situat în strada (mn) nr. 1 B. Întrucât acest contract a fost
identificat în actele M., fiind existent şi la dosarul fiscal, acest teren în suprafaţă de 3.818,68
m.p este declarat numai de către societate, fiind transmis prin protocol.
Cu privire la clădirea-secţie atelier nr. 1, aceasta este identificată ca fiind situată pe
strada (mn) din anexa nr. 122 din (…) la declaraţia de impunere 2000 înregistrată sub nr. 42…
din (…). Întrucât aceste bunuri nu pot fi valorificate, solicită să se constate dreptul său de
proprietate asupra imobilelor - secţie producţie nr. 1 în valoare de 151.440 lei şi a terenului în
suprafaţa de 3.818,68 m.p. situate în strada (mn) nr. 1 din municipiul B., urmând ca hotărârea
să ţină loc de act autentic.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 557 din Legii nr.287/2009 modificată.
În dovedire, au fost depuse la dosar înscrisuri.
Municipiul B. a formulat întâmpinare, prin care a arătat că terenul în suprafaţă de
3818,68 m.p. nu a figurat niciodată ca fiind proprietatea sa.
SC Î. SCM B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii,
deoarece este inadmisibilă în contextul art. 111 Cod procedură civilă vechi şi art. 125 Cod
procedură civilă nou şi nelegală pentru lipsa calităţii de proprietar a S.C. M SRL B. asupra
celor două imobile, pentru care se încearcă să se obţină un titlu de proprietate prin eludarea
dispoziţiilor art. 555 Cod civil nou.
Prin încheierea de şedinţă din data de 04.07.2013, prima instanţă a respins excepţia
inadmisibilităţii şi excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a unit excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive cu fondul cauzei (fila 80 dosar).
La data de 07.11.2013, numitul D. a formulat cerere de intervenţie în nume propriu,
prin care a solicitat admiterea în principiu a acestei cereri, comunicarea ei părţilor din proces,
şi în fond să fie admisă şi să se respingă acţiunea în constatare ca fiind netemeinică şi
nelegală.
În motivare a arătat că fosta Cooperativă Î. a cumpărat un teren în suprafaţă de 3818,68
mp situat în oraşul B., învecinat la nord şi est cu strada (mn) nr. l, la sud cu strada * şi la vest
cu proprietatea *, în baza autorizaţiei de înstrăinare nr.9… din 25.04.1966, eliberată de Sfatul
Popular al Oraşului Regional B., pe care această cooperativă, respectiv fosta Cooperativă Î, a
construit o secţie de mobilă în suprafaţă de 2400 mp în data de 30.05.1976. În data de
23.09.1983, prin adresa nr. 24714 a UCECOM B., trimisă către Uniunea Generală a
Cooperativelor Meşteşugăreşti (UJCM) B. s-a făcut cunoscut că biroul Comitetului Executiv
al UCECOM B. a aprobat propunerea de constituire, începând cu data de 01.01.1984, a
Cooperativei L.M.B., prin desprinderea unităţilor de mobilă, confecţii metalice, strungărie şi
articole de tinichigerie de la Cooperativa Î. B. În Adunarea Generală din 11.01.1984, în baza
procesului verbal a fostei Cooperative Î., s-a propus spre aprobarea adunării generale
extraordinare dezmembrarea Cooperativei Î. B. şi înfiinţarea noii cooperative L.M. B.
În baza procesului verbal din 29.03.1991, în cadrul Adunării Generale de la
Cooperativa L.M. B. s-a ales noua conducere în urma scindării secţiei de metal, transformată
în Cooperativa T. B., şi rămânând în cadrul Cooperativei L.M. numai partea de mobilă cu
propunerea de schimbare a denumirii cu specificul de mobilă.
Prin adresa UJCM B. nr. 1316 din 03.04.1991 s-a confirmat hotărârea adoptată de
adunarea generală referitoare la alegerea noii conduceri a Cooperativei L-M B. şi, de
asemenea, biroul executiv al UJCM B. a confirmat şi propunerea referitoare la schimbarea
denumirii din Cooperativa L-M în Cooperativa M. B., lucru justificat de natura muncii
lucrătorilor acesteia.
În data de 25.07.1991, în cadrul Adunării Generale de la Cooperativa L-M B. s-a
concretizat acest lucru şi Cooperativa LM B. s-a transformat în SOCOM M. B. Această
concretizare se poate observa prin Hotărârea nr. l din xx.xx.1991, Decizia nr.3… din
xx.xx.1991, împuternicirea înregistrată la nr.14.. din xx.xx.1991, acestea fiind aprobate şi
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vizate de UJCM B., înregistrată la Registrul Comerţului prin certificat de înmatriculare sub nr.
J.07.5… din 1991 la data de xx.xx.1991 ca SOCOM M. B..
Terenul şi construcţia din str. (mn) nr. l B. sunt proprietatea de drept a SC M SRL B.
Prin încheierile din data de 19.11.2013 şi data de 11.05.2015, instanţa a respins ca
inadmisibilă în principiu cererea de intervenţie formulată de numitul D.
În cauză, în temeiul art. 167 din Codul de procedură civilă, instanţa a încuviinţat şi
administrat proba cu înscrisuri şi expertiza tehnică de specialitate.
Prin sentinţa civilă nr. 7138/17.07.2015 Judecătoria Botoşani a respins excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a pârâtei Societatea Cooperativă Meşteşugărească Î. B., ca
neîntemeiată; a respins acţiunea în constatare formulată de reclamanta S.C. MM S.R.L., prin
lichidator judiciar A., ca neîntemeiată; a obligat reclamanta la plata către pârâta Societatea
Cooperativă Meşteşugărească Î. B. la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei,
reprezentând onorariu de avocat.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, pe de o parte, că reclamanta S.C. M
S.R.L. şi pârâta Societatea Cooperativă Meşteşugărească ,,Î” B. sunt entităţi succesoare ale
aceleiaşi unităţi mamă, Cooperativă Meşteşugărească ,,Î” B., cu patrimoniu comun, iar pe de
altă parte, că această pârâtă a invocat dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de
3818,68 mp situat în mun. B., str. (mn) nr. 1, jud. B., iar reclamanta în mod justificat a înţeles
să se îndrepte cu acţiune împotriva acesteia.
Referitor la calitatea procesuală pasivă a pârâtului municipiul B., instanţa, având în
vedere că la data introducerii acţiunii dreptul de proprietate asupra imobilului în litigiu nu era
înscris în cartea funciară şi că exista un dubiu cu privire la patrimoniul fostelor cooperative
meşteşugăreşti, a apreciat că reclamanta S.C. M S.R.L. a justificat calitatea procesuală a
acestui pârât.
Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că, potrivit contractului de vânzarecumpărare autentificat de Notariatul de Stat al Raionului B. – Regiunea S. prin încheierea nr.
81… din data de 30 mai 1966, entitatea juridică Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B., care
este astăzi pârâta Societatea Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B., a obţinut dreptul de
proprietate asupra imobilului construcţie şi dependinţe, precum şi asupra imobilului teren în
suprafaţă de 3818,68 mp situat în mun. B., str. (mn) nr. 1, jud. B..
Reclamanta S.C. M S.R.L. este unitatea succesoare în drepturi a fostei Cooperative
L.M. B., entitate desprinsă din unitatea mamă Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B..
Astfel, conform procesului verbal din data de 11 ianuarie 1984, Adunarea Generală
Extraordinară a Cooperativei Meşteşugăreşti ,,Î” B. a hotărât, începând cu acea dată,
constituirea Cooperativei L.M. B. prin desprinderea unităţilor de mobilă, confecţii metal,
strungărie şi articole din tinichigerie - filele 135-141 ds., vol. I.
Prin Decizia nr. 22 din data de 22 august 1991 a Consiliului Uniunii Judeţene a
Cooperativelor Meşteşugăreşti B. s-a hotărât recunoaşterea înfiinţării Societăţii Cooperativei
Meşteşugăreşti ,,M Socom” B., în baza Decretului-Lege nr. 66 din 09.02.1990 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi în baza procesului verbal din data de
25 iulie 1991 – filele 113, 115-120 ds. vol. I.
Ulterior, prin Actul modificator al statutului societăţii cooperative meşteşugăreşti
autentificat de Biroul Notarului Public E. prin Încheierea nr. 11… din data de 01.11.2001,
această entitate juridică a devenit societatea comercială reclamantă, S.C. M. S.R.L. – filele
103-107 ds. vol. I.
În raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către participanţii procesului civil
în speţă, prima instanţă a constatat că, deşi la momentul desprinderii cooperativei
meşteşugăreşti a fostei Cooperative ,,L-M” B., actuala S.C. M S.R.L., din unitatea mamă a
Cooperativei Meşteşugăreşti ,,Î” B., actuala Societatea Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B.,
s-au luat măsuri cu privire la organizarea noii entităţi de sine-stătătoare, în ceea ce priveşte
68

patrimonial acestei noi unităţi juridice nu există niciun document emanând de la aceste
persoane juridice care să facă referire la vreun eventual transfer de proprietate asupra
imobilului teren în suprafaţă de 3818,68 mp din mun. B., str. (mn) nr. 1, jud. B..
Prin urmare, reclamanta S.C. M S.R.L. a folosit imobilele construcţii şi teren obţinute
în proprietate de autoarea pârâtei Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B. prin contractul de
vânzare-cumpărare autentificat de Notariatul de Stat al Raionului B. – Regiunea S. prin
Încheierea nr. 8… din data de 30 mai 1966 cu titlu precar, fără a deţine un drept de proprietate
sau alt drept de folosinţă recunoscut oficial printr-un act juridic.
Acest aspect este confirmat şi prin verificările efectuate de către expertul tehnic
judiciar desemnat în cauză, care a identificat terenul în litigiu şi a concluzionat că această
suprafaţă nu se suprapune în documente şi nici în realitatea din teren cu terenul altor
proprietari, fiind intabulat şi având cartea funciară nr. 62…./2013, în favoarea Societăţii
Cooperativa Meşteşugărească ,,Î” B. – filele 126-167 ds., vol. II.
Prin urmare, întrucât reclamanta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra
terenului în litigiu prin prezentarea vreunui titlu de proprietate în acest sens şi având în vedere
că prima instanţa nu a fost investită pe calea acţiunii în constatare formulată să analizeze
incidenţa altui mod originar de dobândire a proprietăţii, a respins acţiunea ca neîntemeiată.
Faţă de dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, dat fiind că reclamanta a căzut în
pretenţii, prima instanţă a obligat-o la plata către pârâta Societatea Cooperativă
Meşteşugărească ,,Î” B. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei, reprezentând
onorariu de avocat.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, calificat prin încheierea de şedinţă din
16.02.2016 ca şi apel, reclamanta S.C. M S.R.L. B. prin lichidator judiciar C.I.I. A., criticândo pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia civilă nr. 150 A din 16 februarie 2016, Tribunalul Botoșani a respins, ca
tardiv, apelul.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că sentinţa atacată a fost comunicată
reclamantei la data de 02.11.2015 prin intermediul soţiei lichidatorului, C., care a semnat de
primire, conform procesului verbal de la fila 246 dosar de fond.
Cererea de apel a fost depusă la Registratura Judecătoriei Botoşani la data de
23.11.2015, peste termenul de 15 zile prevăzut de art. 284 Cod procedură civilă.
Nu au fost primite argumentele prezentate de către reprezentantul reclamantei, potrivit
cărora sentinţa a fost primită de soţia lichidatorului judiciar, care nu are calitate de persoană
desemnată cu primirea corespondenţei, şi că acesta este motivul pentru care apelul a fost
declarat peste termen, întrucât reclamanta nu a formulat o cerere de repunere în termen odată
cu declararea apelului, ci doar s-a limitat a considera că data de la care curge termenul de apel
este data de 05.11.2015, data înapoierii procesului – verbal la instanţă.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.C. M S.R.L. Botoşani prin
lichidator C.I.I. A.
În motivare a arătat că, întrucât a înțeles să uzeze de căile de atac, s-a interesat de
redactarea sentinţei civile, deoarece nu i-a fost comunicată. A constatat că Judecătoria
Botoșani comunicase în mod greşit hotărârea fostului administrator statutar al societăţii SC M
SRL B., care nu o reprezenta, ci avea calitatea de intervenient. A făcut cerere pentru a i se
recomunica hotărârea de către Judecătoria Botoşani, prin care a indicat că sediul
lichidatorului, reprezentantul reclamantei în procedurile contencioase, este altul decât sediul
societăţii.
În mod corect instanţa de apel a recalificat calea de atac indicată de Judecătoria
Botoşani, din recurs în apel, întrucât cererea a fost înregistrata la data de 05.02.2013 la
Judecătoria Botoşani, deși în considerentele deciziei de apel (fila nr 1, decizie) se arată greşit,
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ca și la Judecătoria Botoşani, că cererea a fost înregistrata la 05.03.2013, persistând astfel și în
apel aceeaşi greşeală materială.
La data de 16.02.2016 s-a pus în discuţie excepţia tardivităţii declarării apelului și
încălcarea termenului de 15 zile, reținându-se că procedura de comunicare a sentinţei civile
7138/17.07.2015 a fost una conformă cu art. 91 din vechiul Cod de procedură civilă, astfel
încât termenul de 15 zile, prevăzut de art. 284, s-a calculat de la data emiterii procesului
verbal de comunicare a sentinţei, respectiv 02.11.2015, care ar fi fost semnat de soţia
lichidatorului, C.
Consideră nelegală admiterea excepţiei tardivităţii, întrucât la data declarării apelului
împotriva sentinţei civile nr. 7138/ 17.07.2015 aceasta nu era comunicată, conform art. 91 din
vechiul Cod de procedură civilă.
Astfel, conform art. 87 din vechiul Cod de procedură civilă, pct. 5 "cei supuşi
procedurii reorganizării judiciare și a falimentului vor fi citaţi prin administrator judiciar sau
lichidator".
Acest articol, coroborat cu prevederile art. 91 și 92 privind înmânarea citaţiilor și
tuturor actelor de procedură, precum și completarea dovezilor de comunicare, arată că
persoanele juridice sunt reprezentate prin lichidator; în cazul falimentului, acesta, în virtutea
atribuţiilor ce le exercită ca și reprezentant al cabinetului individual de insolvență și nu ca
orice persoană fizică, primeşte corespondența personal sau prin persoana însărcinată cu
primirea corespondentei "care-și va arăta în clar numele, prenumele și calitatea”.
În mod greşit Tribunalul Botoşani a considerat, pe de o parte, că persoana juridică în
faliment poate primi o corespondență judiciară prin confirmarea de către soţul practicianului
în insolvență în virtutea strict a calităţii de "soț" și, pe de altă parte, a înlăturat fără nici un
motiv susţinerea că persoana care a primit corespondența – C. – cu datele de identificare CL
seria XT, nr. 3…. nu este angajata CII A., dar nu este nici soţia lichidatorului A.
În mod nelegal Tribunalul Botoşani a asimilat cazurile de comunicare a actelor de
procedură altor persoane decât persoanele fizice citate, prevăzute de art. 92, pct. 3 din vechiul
Cod de procedură civilă și a considerat CII A. ca o persoana fizică pentru care, în lipsa
acesteia, poate primi în mod valabil comunicarea actelor de procedura "o persoană din
familie".
Nu lipsit de importanță este și faptul că persoana identificată de poștaș nu este nici
măcar soţia lichidatorului, aceasta fiind F., identificată cu CI seria XT, nr. 3…., așa cum
rezultă din înscrisul depus la dosar.
Hotărârea Judecătoriei Botoşani nu a fost legal comunicată nici a doua oară, fiind în
termen oricând să declare apelul, adică la momentul analizării excepţiei nu era nevoie să
solicite repunerea în termenul de 15 zile prevăzut de art. 248 Cod procedură civilă, câtă vreme
comunicarea de la care începe să curgă termenul a fost una total viciată și care echivalează cu
o necomunicare. Nici denumirea corectă a reclamantului nu este trecută, ”X" în loc de Y".
Legal citată, pârâta SC „Î” B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea
recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.
A arătat că apreciază corectă soluţia Tribunalului Botoşani, recomunicarea sentinţei
făcându-se cu respectarea dispoziţiilor privind citarea şi comunicarea actelor de procedură.
Astfel, atâta timp cât persoana care a primit corespondenţa se afla la sediul indicat de către
lichidator, agentul procedural a considerat-o „persoana însărcinată” (în înţelesul art. 91 Cod
procedură civilă) cu primirea corespondenţei, sau mai exact persoana îndreptăţită a o primi,
astfel încât comunicarea hotărârii este făcută în mod legal.
Dacă sediul lichidatorului coincide şi cu domiciliul său, cu atât mai mult în cauză sunt
aplicabile şi dispoziţiile art. 92 Cod procedură civilă 1865, care specifică în mod clar că
membrii familiei sunt îndreptăţiţi să ridice corespondenţa. De altfel, persoana care a primit
corespondenţa a semnat de primire, potrivit procesului verbal ataşat la dosar, iar lichidatorul
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nu a invocat neluarea la cunoştinţă a sentinţei, altfel spus, lipsa primirii corespondenţei (astfel
că nu există o vătămare a acestuia), invocându-se doar raportarea greşită, în calcularea
termenului de apel, la data de 02.11.2015 (cum corect reţine instanţa) în loc de 05.11.2015
(cum susţine recurentul), ca data de la care curge acest termen.
În legătură cu acest din urmă aspect, evident că data de la care curge termenul de apel
nu poate fi decât data comunicării sentinţei, 02.11.2015, şi nu data întoarcerii procesului
verbal la instanţă, 05.11.2015. În acest sens, art. 284 alin. (1) Cod procedură civilă prevede
expres că „termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii”.
Privitor la aşa-zisa recomunicare greşită, motivată de vicierea procedurii de citare, câtă
vreme recomunicarea s-a făcut la sediul indicat de lichidator, evident că nu există nici un
viciu de procedură, iar dacă ar fi fost vreo problemă legată de momentul intrării în posesia
sentinţei civile, partea putea solicita repunerea în termen, fapt evidenţiat chiar de instanţa de
apel. Relevant este că, până la acest moment, s-a invocat de către recurentă incidenţa în cauză
a dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă, potrivit căruia termenul de apel este de 30 de
zile, iar nu a Codului de procedură civilă din 1865 care prevede că termenul de apel este de 15
zile. Astfel că lichidatorul în primul rând a fost în eroare cu privire la Codul de procedură
civilă aplicabil şi, în consecinţă, cu privire la termenul de apel. Mai mult, în cererea de apel nu
se face nicio menţiune/argumentare de genul celor invocate în recurs, cu privire la ridicarea
corespondenţei de o persoană fără calitate, această motivare fiind una nouă faţă de cererea şi
motivarea anterioară.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de reclamantă, în raport de
lucrările dosarului, Curtea constată întemeiat recursul.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 87 pct. 5 Cod procedură civilă (de la 1865, aplicabil în
cauză), cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin
administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar.
Conform dispoziţiilor art. 91 şi 92 alin. (1) Cod procedură civilă, înmânarea citaţiei se
face personal celui citat, iar în cazul prevăzut de art. 87 pct. 5 se poate face şi funcţionarului
sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei, care îşi va arăta în clar numele şi
prenumele, precum şi calitatea, iar apoi va semna dovada.
Aceste dispoziţii procedurale sunt imperative şi au caracter special, neputând fi
complinite cu cele ale art. 92 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă, care se referă exclusiv la
citarea şi comunicarea actelor de procedură persoanelor fizice.
Prin urmare, în mod greşit instanţa de apel, prin decizia atacată, a reţinut că sentinţa
primei instanţe a fost comunicată reclamantei – reprezentată de C.I.I. A. la data de 2.11.2015,
prin intermediul soţiei acestuia, care a semnat de primire.
Potrivit dovezilor ataşate dosarului de fond (filele 242 – 246), sentinţa a fost
comunicată iniţial, la 23.09.2015, reclamantei prin lichidator judiciar A. la adresa din str. (xy)
nr. .., municipiul B., indicată ca şi domiciliu ales pentru primirea corespondenţei de către
administratorul D. (fila 1 dosar, vol. II).
La cererea C.I.I. A., formulată la 28.10.2015 (fila 241 dosar), sentinţa a fost
recomunicată reclamantei la adresa indicată de lichidatorul judiciar, din municipiul B., str.
(zw), la data de 2 noiembrie 2015 (fila 246 dosar).
Potrivit dovezii de predare, actul procedural a fost primit de C., în calitate de „soţie
adm.”, cu indicarea actului de identitate.
Or, în speţă nu s-a dovedit că soţia lichidatorului judiciar este persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei C.I.I. A., conform dispoziţiilor art. 91 Cod procedură civilă.
În atare situaţie, cum procedura de comunicare a hotărârii nu a fost legal îndeplinită,
aprecierea Tribunalului potrivit căreia argumentele aduse de reclamant nu pot fi primite
pentru că nu s-a formulat cerere de repunere în termenul de apel este eronată, ipoteza supusă
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analizei nefiind cea reglementată de dispoziţiile art. 103 Cod procedură civilă (în care este
cunoscută şi necontestată data primirii hotărârii atacate).
Contrar celor susţinute de intimata pârâtă SCM „Î” B. şi însuşite de tribunal, din
lucrările dosarului nu rezultă că reclamanta ar fi considerat că i s-a comunicat sentinţa primei
instanţe la data de 5.11.2015, data înapoierii procesului verbal de predare la instanţă, ci a
susţinut în mod constant că procedura de comunicare a actului procedural „a fost viciată”şi că
„nu este valabilă” (filele 31-32 dosar apel, filele 5-6 dosar recurs).
În contextul dat, susținerile recurentei potrivit cărora prenumele persoanei care a
semnat de primire procesul verbal, diferit de cel al soţiei sale („C.” în loc de „F”) sunt lipsite
de relevanţă.
Este, de asemenea, lipsită de relevanță împrejurarea că aspectele privind lipsa calității
de persoană însărcinată cu primirea corespondenței a celui ce a semnat dovada de primire a
sentinței nu au fost invocate în apel.
Tot astfel, nu pot fi primite susţinerile intimatei din întâmpinare, potrivit cărora
recomunicarea sentinţei este legală câtă vreme soţia lichidatorului judiciar a semnat dovada de
primire, sediul cabinetului este acelaşi cu adresa de domiciliu, iar agentul procedural a
considerat că primitorul actului este o persoană însărcinată cu primirea corespondenţei.
Potrivit dispoziţiilor art. 284 Cod procedură civilă, termenul de apel se calculează de la
data comunicării hotărârii, iar dovada comunicării o constituie procesul verbal încheiat de cel
însărcinat cu înmânarea actului de procedură, cu respectarea dispoziţiilor art. 100 Cod
procedură civilă, ce se ataşează la dosarul cauzei.
Faţă de cele ce preced, constatând că instanţa de apel a admis în mod greşit excepţia
tardivităţii căii de atac, cu încălcarea dispoziţiilor legale anterior citate, fiind dat motivul de
recurs prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă,
Văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. (3) şi (5) Cod procedură civilă, a admis recursul
declarat de reclamanta S.C. „M” SRL B., cu sediul în B., str. (zw) nr. .., judeţul B. prin
lichidator judiciar CII A., cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet
avocat XX din B., str. .. nr. .., sc. .., ap…, a casat decizia civilă nr. 150 A din 16.02.2016 a
Tribunalului Botoşani şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
8. Recurs împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Invocarea dispoziţiilor
art. 127 din noul Cod de procedură civilă.
Solicitarea recurentei de trimitere a cauzei spre rejudecare la un alt tribunal, conform
dispoziţiilor art. 127 din Noul Cod de procedură civilă, dată fiind calitatea sa de asistent
judiciar la Tribunalul Suceava, nu poate fi primită deoarece, în conformitate cu prevederile
art. 3 din Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, dispoziţiile acestuia se aplică numai proceselor şi executărilor silite
începute după intrarea sa în vigoare, respectiv după data de 15.02.2013. Or, în speţă cererea
introductivă de instanţă a fost formulată la 8.03.2012.
În raport de dispoziţiile procedurale aplicabile în cauză şi de obiectul investirii
instanţei de control judiciar o astfel de solicitare nu poate fi încadrată în niciunul din
motivele de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 – 9 Cod
procedură civilă.
(Secția I civilă, decizia nr. 87 din 11.05.2016)
Prin adresa BCPI VD nr. …/05.03.2012, înregistrată pe rolul Judecătoriei Vatra
Dornei la data de 8 martie 2012 sub nr. 44../334/2012, a fost înaintată plângerea reclamantei
A. împotriva încheierii nr. …16/03.03.2008 a BCPI VD, precum şi o copie a dosarului
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numerotat, şnuruit şi sigilat, privind admiterea cererii de recepţie şi înscriere formulată de B.
prin PFA C. precum şi copia cărţi funciare nr. ….12 C..
În motivarea plângerii, reclamanta a arătat în esenţă că prin sentinţa civilă nr.
1428/14.11.2007 a Judecătoriei Vatra Dornei, pronunţată în dosarul nr. 18../334/2007 s-a
constatat că autorii reclamantei au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra
suprafeţei de 1851 mp teren situat în Comuna C. precum şi faptul că B. şi D. au dobândit prin
cumpărare terenul în cauză şi construcţiile existente, dispunându-se înscrierea în CF pe
numele acestora a dreptului de proprietate. Autorii reclamantei au formulat recurs împotriva
acestei sentinţe, recurs ce a fost respins prin decizia Tribunalului Suceava.
Ulterior, decizia nr. 1135/13.09.2010 a Tribunalului Suceava a fost anulată, fiind
admisă contestaţia în anulare formulată de autorul reclamantei, recursul fiind reînregistrat pe
rolul Tribunalului Suceava şi nesoluţionat.
A mai arătat reclamanta că în condiţiile în care sentinţa nr. 1428/14.11.2007 nu este
irevocabilă, aceasta nu poate ţine loc de contract de vânzare şi nu poate sta la baza înscrierii
dreptului de proprietate al pârâţilor asupra imobilelor în cauză.
Plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 36 şi urm. din Legea nr. 7/1996.
Pârâţii B. şi D. au formulat întâmpinare, prin care au invocat excepţia de tardivitate a
plângerii împotriva încheierii de CF, iar pe fondul cauzei au solicitat respingerea plângerii ca
neîntemeiată.
Prin încheierea din 26 iunie 2012 a Judecătoriei Vatra Dornei s-a dispus suspendarea
judecării cauzei până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 91../86/2011, aflat pe rolul
Tribunalului Suceava.
Prin sentinţa civilă nr. 1123 din 12 noiembrie 2013, Judecătoria Vatra Dornei a respins
plângerea ca neîntemeiată; a obligat reclamanta să achite pârâţilor suma de 1.000 lei cheltuieli
de judecată (onorariu avocaţial).
Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut că potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr.
7/1996 „dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în
cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil”.
În cauză, înscrierea în CF 30… C. s-a făcut în baza sentinţei civile nr. 1428/2007 a
Judecătoriei Vatra Dornei, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă.
În contextul în care prin decizia nr. 2032 din 23 septembrie 2013 a Tribunalului
Suceava, pronunţată în dosarul nr. 91../86/2011, s-a respins ca nefondat recursul reclamantei
împotriva sentinţei civile nr. 1428/14.11.2007 a Judecătoriei Vatra Dornei, nu mai au
relevanţă susţinerile reclamantei cu privire la admiterea contestaţie în anulare şi a anulării
deciziei civile nr. 1135 din 13.09.2010 a Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul nr.
18../334/2007 al Judecătoriei Vatra Dornei, prin care s-a respins iniţial recursul declarat de
reclamantă împotriva sentinţei civile nr. 1428/2007 a Judecătoriei Vatra Dornei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta A.
La termenul de judecată din 27 februarie 2014, în baza art. 1551 din vechiul Cod de
procedură civilă, s-a suspendat judecarea apelului.
La data de 30 ianuarie 2015, reclamanta a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei,
fixându-se termen la 26 martie 2015, când, potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 din
vechiul Cod de procedură civilă, cauza a fost suspendată .
Împotriva acestei încheieri reclamanta A. a formulat recurs, arătând că în mod eronat
s-a reţinut că nici una din părţi nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, deşi ea a formulat o
cerere în acest sens.
Solicită admiterea recursului, anularea încheierii de şedinţă din data de 26 martie 2015
şi a tuturor actelor îndeplinite după această dată şi trimiterea cauzei la tribunal pentru
continuarea judecăţii apelului declarat.
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Totodată, având în vedere calitatea de reclamantă apelantă în dosarul nr. 846/86/2014
al Tribunalului Suceava, prevederile art. 298 din vechiul Cod de procedură civilă potrivit
cărora dispoziţiile de procedură privind judecata în primă instanţă se aplică şi instanţei de
apel, precum şi calitatea sa de asistent judiciar la Tribunalul Suceava, solicită să se dispună
scoaterea de pe rolul acestei instanţe a apelului ce formează obiectul dosarului nr.
846/86/2014 şi sesizarea Tribunalului Neamţ (sau un alt tribunal din circumscripţia curţilor de
apel învecinate cu Curtea de Apel Suceava) sub incidenţa art. 127 alin. (1) şi (3) din noul Cod
de procedură civilă.
În drept, recursul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 244 rap. la art. 299 alin. (2), art.
304 pct. 7 şi 9 vechiul Cod de procedură civilă.
Intimaţii au depus la dosar întâmpinare, prin care au solicitat respingerea recursului
formulat de reclamantă.
Analizând încheierea atacată prin prisma criticii formulate de reclamantă, ce poate fi
încadrată în motivul de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură
civilă, în raport de lucrările dosarului, Curtea constată întemeiat recursul.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 242 alin.(1) pct. 2 şi alin. (2) Cod procedură civilă,
„instanţa va suspenda judecata dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. Cu
toate acestea, pricina se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în
lipsă”.
În speţă, prin încheierea atacată instanţa de apel a dispus suspendarea judecării cauzei
în temeiul dispoziţiilor art. 242 alin. (1) pct. 2 Cod procedură civilă, reţinând că niciuna dintre
părţi nu a solicitat judecarea în lipsă.
Din examinarea lucrărilor dosarului de apel rezultă însă că reclamanta, prin cererea
depusă la 30.01.2015 (fila 21 dosar Tribunalul Suceava) a solicitat ca judecarea apelului să se
facă şi în lipsa sa.
Cu neobservarea acestei solicitări, Tribunalul a dispus suspendarea judecăţii, deşi în
speţă era dată ipoteza reglementată de dispoziţiile alin. (2) al art. 242 Cod procedură civilă.
Aşa fiind, Curtea, văzând dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 312 alin. (1) – (5) Cod
procedură civilă, urmează a admite recursul, a casa încheierea atacată şi a trimite cauza
aceleiaşi instanţe spre rejudecare.
În ce priveşte solicitarea recurentei de trimitere a cauzei spre rejudecare la un alt
tribunal, conform dispoziţiilor art. 127 din Noul Cod de procedură civilă, dată fiind calitatea
sa de asistent judiciar la Tribunalul Suceava, Curtea reţine următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, dispoziţiile acestuia se aplică numai
proceselor şi executărilor silite începute după intrarea sa în vigoare, respectiv după data de
15.02.2013. Or, în speţă cererea introductivă de instanţă a fost formulată la 8.03.2012.
În raport de dispoziţiile procedurale aplicabile în cauză şi de obiectul investirii
instanţei de control judiciar o astfel de solicitare nu poate fi încadrată în niciunul din motivele
de nelegalitate expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 – 9 Cod procedură
civilă.
Pentru aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 2441 Cod procedură civilă, Curtea a
admis recursul reclamantei, a casat încheierea din data de 26 martie 2015 dată de Tribunalul
Suceava, Secţia civilă în dosarul nr. 8.6/86/2014 şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii
la Tribunalul Suceava.
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9. Hotărâre de constatare a perimării cererii. Recurs. Existenţa la dosar a unei
cereri de amânare a judecăţii. Soluţie.
Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă (de la 1863,
aplicabil cauzei), „orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi
orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva
incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte
în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. Termenul perimării nu
curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la instanţa competentă să o judece sau
nu se poate fixa termen de judecată”.
În speţă, prin încheierea şedinţei de judecată din 6 noiembrie 2014), Tribunalul
Botoşani a dispus suspendarea judecăţii cauzei în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură
civilă, deoarece niciuna dintre părţi, legal citate, nu au fost prezentă şi nici nu s-a solicitat
judecata în lipsă.
Pentru acel termen de judecată contestatoarea a înaintat la dosar o cerere prin care
solicita amânarea judecăţii în vederea angajării unui apărător. Această cerere, formulată de
parte pentru termenul de judecată la care s-a dispus măsura suspendării, nu poate fi
calificată drept act de procedură făcut în vederea judecării procesului, în sensul dispoziţiilor
art. 249 Cod procedură civilă, deoarece la acel moment termenul de perimare nu începuse să
curgă.
De asemenea, nu se poate reţine, astfel cum apreciază contestatoarea, că această
cerere obliga instanţa ca, din oficiu, să repună cauza pe rol şi să continue judecata. Potrivit
dispoziţiilor art. 245 C Cod procedură civilă., în cazul în care s-a dispus suspendarea
judecăţii pentru lipsa părţilor, aceasta reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una
dintre ele. Or, din reexaminarea lucrărilor dosarului reiese că ulterior datei de 6 noiembrie
2014 recurenta nu a formulat o astfel de cerere.
(Secția I Civilă, decizia nr. 67 din 20.04.2016)
Prin decizia civilă nr. 499 din 3 septembrie 2014, pronunţată în dosarul nr.
10../86/2013 de Tribunalul Botoşani s-a respins ca nefondat recursul formulat de
contestatoarea A., în contradictoriu cu pârâtul intimat B. - Executor Judecătoresc, împotriva
sentinţei civile nr. 233/24.04.2014 a Judecătoriei Darabani, pe care a menţinut-o.
Împotriva acestei decizii, cât şi a sentinţei civile nr. 233 din 24 aprilie 2014 a
Judecătoriei Darabani a formulat contestaţie în anulare A.
A arătat contestatoarea că acest dosar s-a format prin disjungere, respectiv anularea
proceselor verbale întocmite de către executorul judecătoresc B. şi solicitarea de daune morale
şi materiale; că Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ în mod ilegal şi
abuziv a declinat cauza la Judecătoria Darabani şi că Judecătoria Darabani i-a modificat
obiectul dosarului în contestaţie la executare, deşi nu există o hotărâre judecătorească din care
să reiasă că ar fi ocupat vreo suprafaţă de teren, actele de executare privind alte persoane; că la surprins pe executorul judecătoresc B. pe proprietatea sa la datele de 19 mai 2010 şi
respectiv 1 iunie 2010 împreună cu C., D., etc. şi a susţinut că procesele verbale au fost
întocmite în mod ilegal, fiind înmânate celor sus-menţionaţi pentru a le folosi la Tribunalul
Botoşani în recurs, într-o cauză penală, având ca obiect furtul de fân.
La termenul din 6 noiembrie 2014 instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei, în
temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.
La data de 22.06.2015 cauza a fost repusă pe rol în vederea discutării perimării.
Prin încheierea din 07.09.2015 instanţa a respins excepţia perimării invocată din oficiu
şi a menţinut măsura suspendării dispusă prin încheierea de şedinţă din 6 noiembrie 2014, cu
motivarea că, întrucât obiectul contestaţiei la executare îl constituie procesele verbale din
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datele de 19 mai şi 1 iunie 2010 ale executorului judecătoresc, procedura aplicabilă
contestaţiei la executare şi, respectiv, contestaţiei în anulare este cea prevăzută de vechiul cod
de procedură civilă, iar conform art. 248 din acest cod, termenul de perimare este de un an şi
nu de 6 luni.
La 28.12.2015 dosarul a fost repus pe rol în vederea discutării excepţiei de perimare.
Prezentă la termenul de judecată, contestatoarea a depus acte medicale prin care a dorit
să dovedească imposibilitatea prezentării în instanţă în vederea apărării intereselor, arătând că
dosarul a fost suspendat în mod ilegal, de vreme ce la data de 6.11.2014 a depus la dosar o
cerere de amânare a judecării cauzei la un termen ulterior pentru angajare apărător, însă i s-a
respins cererea.
Prin decizia civilă nr. 59 din 16 martie 2016, Tribunalul Botoşani, în temeiul art. 248
Cod procedură civilă a constatat perimată contestaţia în anulare.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 248 Cod
procedură civilă 1865, orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs (….) se
perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţilor timp
de un an.
Întrucât, în cauză, de la momentul suspendării judecăţii s-a împlinit un an şi nu s-au
dovedit cauze de suspendare sau de întrerupere a termenului de perimare, actele medicale
depuse la dosar neîncadrându-se în respectiva perioadă de suspendare sau întrerupere a
termenului de perimare, sunt aplicabile prevederile evocate, care se constituie ca o sancţiune a
părţii ce a lăsat în nelucrare cauza vreme îndelungată, activitatea judiciară având ca finalitate
o soluţionare promptă a raporturilor litigioase dintre părţi.
Împotriva acestei decizii contestatoarea A. a formulat recurs, în termen legal.
În motivare a arătat, în esenţă, că decizia este netemeinică şi nelegală, deoarece la data
de 6 noiembrie 2014 judecata s-a suspendat ilegal, întrucât ea depusese la dosar o cerere de
amânare pentru a-şi angaja apărător.
Tribunalul ar fi trebuit să repună cauza pe rol din oficiu şi să o judece, nu să o perime,
iar completul de judecată era incompatibil absolut, deoarece s-a pronunţat în recurs,prin
decizia civilă nr. 499/3.09.2014. Decizia atacată a fost dată în mod fraudulos, fără a se judeca
dosarul pe fond.
Totodată, recurenta a expus pe larg situaţia de fapt din dosarul de fond, solicitând, în
final ca, urmare a admiterii recursului, să fie casată decizia civilă nr. 499/3.09.2014 a
Tribunalului Botoşani şi să fie trimis dosarul nr. 10../86/2013 la Tribunalul Suceava – Secţia
de contencios administrativ şi fiscal, căruia îi revine competenţa de a soluţiona cauza.
Legal citat, intimatul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.
Examinând recursul prin prisma motivelor formulate de contestatoare, în raport de
lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă (de la 1863, aplicabil
cauzei), „orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă
cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a
rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în vină, când actul de
procedură urma să fie îndeplinit din oficiu. Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina
părţii, cererea n-a ajuns încă la instanţa competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de
judecată”.
În speţă, prin încheierea şedinţei de judecată din 6 noiembrie 2014 (fila 20 dosar),
Tribunalul Botoşani a dispus suspendarea judecăţii cauzei în temeiul art. 242 pct. 2 Cod
procedură civilă, deoarece niciuna dintre părţi, legal citate, nu au fost prezentă şi nici nu s-a
solicitat judecata în lipsă.
Pentru acel termen de judecată contestatoarea a înaintat la dosar o cerere prin care
solicita amânarea judecăţii în vederea angajării unui apărător (fila 28 dosar). Această cerere,
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formulată de parte pentru termenul de judecată la care s-a dispus măsura suspendării, nu poate
fi calificată drept act de procedură făcut în vederea judecării procesului, în sensul dispoziţiilor
art. 249 Cod procedură civilă, deoarece la acel moment termenul de perimare nu începuse să
curgă.
De asemenea, nu se poate reţine, astfel cum apreciază contestatoarea, că această cerere
obliga instanţa ca, din oficiu, să repună cauza pe rol şi să continue judecata. Potrivit
dispoziţiilor art. 245 Cod procedură civilă, în cazul în care s-a dispus suspendarea judecăţii
pentru lipsa părţilor, aceasta reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una dintre ele. Or,
din reexaminarea lucrărilor dosarului reiese că ulterior datei de 6 noiembrie 2014 recurenta nu
a formulat o astfel de cerere.
Actele medicale prezentate de recurentă Tribunalului Botoşani la data de 16.03.2016
(f. 79 şi 80 dosar) relevă faptul că aceasta a fost internată la o clinică medicală din Bucureşti
în perioada 17.09.2012-28.09.2012, anterior datei suspendării cauzei şi că a fost consultată la
aceeaşi instituţie medicală la data de 16 noiembrie 2015, dată la care se împlinise termenul de
perimare (6 noiembrie 2014 – 6 noiembrie 2015).
În ce priveşte motivul invocat de recurentă privind incompatibilitatea absolută a
judecătorilor care au pronunţat decizia atacată, Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 24
alin. (1) Cod procedură civilă vechi, aplicabil în cauză, judecătorul care a pronunţat o hotărâre
nu poate lua parte la judecata aceleiaşi pricini în apel sau în recurs şi nici în caz de rejudecare
după casare. Prin decizia nr. II/2007 pronunţată de ÎCCJ în recurs în interesul legii, obligatorie
pentru instanţe, s-a stabilit că „în aplicarea dispoziţiilor art. 24 din Cod procedură civilă,
judecătorul care soluţionează fondul cauzei nu devine incompatibil să soluţioneze cererea de
revizuire sau contestaţia în anulare”.
Într-adevăr, unul dintre membrii completului de judecată care a pronunţat decizia
atacată a făcut parte şi din completul de judecată care a pronunţat decizia nr. 499/3.09.2014,
atacată cu contestaţie în anulare. Faţă de cele arătate anterior, acesta nu era incompatibil
absolut în soluţionarea contestaţiei în anulare (noţiune consacrată astfel prin dispoziţiile
noului Cod de procedură civilă, care nu se aplică în speţă), iar o cerere de recuzare nu a fost
formulată de recurenta-contestatoare.
Conform dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă, propunerea de
recuzare se face înainte de începerea oricărei dezbateri, iar când motivele s-au ivit după
începerea dezbaterilor, de îndată ce acestea îi sunt cunoscute părţii.
Celelalte aspecte redate în memoriul de recurs, privind modul de formare a dosarului
în care s-a pronunţat Tribunalul în recurs şi situaţia de fapt din acel dosar nu pot fi examinate
în această cale de atac (exercitată împotriva unei hotărâri de perimare a contestaţiei în
anulare).
Obiectul cercetării judecătoreşti exercitate de instanţa de recurs îl constituie hotărârea
atacată, în limitele stabilite de parte prin motivele de nelegalitate formulate în termen legal,
iar nu cererea introductivă de primă instanţă.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu sunt date în cauză motivele indicate de
recurentă, văzând dispoziţiile art. 304 pct. 1 şi 9 Cod procedură civilă şi ale art. 312 Cod
procedură civilă, Curtea a respins recursul ca nefondat.
10. Recurs inadmisibil. Stabilirea valorii obiectului cererii având ca obiect
rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare şi restituirea avansului din preţ
Prin antecontractul încheiat între cele două părţi promitenta vânzătoare s-a obligat
să vândă, iar promitentul vânzător să cumpere, un imobil la preţul de 36000 de euro, din care
s-a achitat un avans de 3000 de euro,până la data de 18.04.2011. Totodată, antecontractul
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conţine o convenţie de arvună potrivit căreia în cazul în care promitentul cumpărător nu îşi
respectă obligaţiile va pierde avansul iar dacă promitenta vânzătoare nu respectă obligaţiile
asumate trebuie să restituie dublul sumei primite ca preţ.
Valoare litigiului se raportează, în aceasta situație, la valoarea avansului, ce
reprezintă repunerea părţilor în situația anterioară, şi nu la valoarea întregului imobil,
întrucât, prin antecontractul de vânzare-cumpărare, nu s-a transmis un drept de proprietate
asupra imobilului, pentru a fi avută în vedere valoarea acestuia, din aceasta convenție
născându-se doar o obligație de a face, în sensul de a încheia în viitor contractul promis.
Obiectul cererii de chemare în judecata îl constituie, așadar, rezoluțiunea unei
convenții ce are ca obiect un drept de creanță, cu consecința repunerii părților în situația
anterioară în formula restituirii avansului, acesta determinând valoarea obiectului litigiului.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 4 din 13.01.2015)
Prin sentinţa civilă nr. 9471 din 08.10.2013, Judecătoria Botoşani a admis acţiunea
precizată, formulată de reclamantul H. I. în contradictoriu cu pârâta B. G. şi a dispus obligarea
pârâtei la restituirea către reclamant a sumei de 3.000 euro încasată de către pârâtă sau
echivalentul în lei la data plăţii efective, cu dobânda legală calculată începând cu data de
07.07.2012 şi până la data plăţii efective, precum şi la plata sumei de 2.696 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru).
Împotriva sentinţei civile nr.9471/2012, pârâta B.G. a declarat recurs în termen legal,
solicitând casarea hotărârii atacate şi respingerea cererii reclamantului H.I., cu obligarea
acestuia la plata cheltuielilor de judecată.
Prin decizia civilă nr. 537 din 17 septembrie 2014, Tribunalul Botoşani a respins, ca
nefondat, recursul declarat de pârâta B.G. împotriva sentinţei civile nr. 9471/08.10.2013 a
Judecătoriei Botoşani, pe care a menţinut-o.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâta B.G., solicitând
admiterea şi trimiterea cauzei la Tribunalul Botoşani pentru rejudecarea apelului.
În motivare a arătat că sentinţa pronunţată de instanţa de fond este supusă căii de atac
a apelului şi nu a recursului, cum în mod greşit a menţionat judecătoria, întrucât, potrivit art.
282 1 Cod procedură civilă, nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă
instanţă în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei. Obiectul cererii de
chemare în judecată îl reprezintă, pe capătul principal rezoluţiunea promisiunii bilaterale de
vânzare-cumpărare, iar pe capătul accesoriu, repunerea în situaţia anterioară. În acest sens s-a
pronunţat şi înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia civilă nr. 32 din 9 iunie 2008,
pronunţată într-un recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că, dispoziţiile art. 1 pct. 1, art.
2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 2B21 alin. (1) din Codul de procedură civilă se interpretează în
sensul că, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă şi în
căile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile şi comerciale având ca obiect constatarea
existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea,
rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul
accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare.
Cum, cazul de faţă preţul vânzării a fost convenit la suma de 36.000 euro, convenit la
data încheierii promisiunii la suma de 144.000 lei, neavând relevanţă sub acest aspect,
cuantumul avansului achitat, valoarea obiectului cererii este de peste 100.000 lei, calea de
atac fiind apelul şi nu recursul. Mai mult decât atât, reclamantului intimat i s-a pus în vedere
să timbreze cererea principală la valoarea sumei solicitate şi nu aşa cum ar fi trebuit în mod
legal, la valoarea obiectului convenţiei, şi anume suma de 144.000 lei.
Apreciază că instanţa care a soluţionat decizia atacată nu a fost constituită potrivit
art.54, alin. (1) din Legea nr. 333/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005,
în sensul componenţei completului de judecată ce trebuia să fie format din doi judecători,
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astfel normele legale referitoare la compunerea şi constituirea instanţei au caracter imperativ,
acest motiv de recurs putând fi invocat de oricare parte şi oricând, chiar după expirarea
termenului, instanţa fiind obligată să invoce, din oficiu, acest motiv, părţile neavând
posibilitatea de a achiesa la o hotărâre pronunţată de un complet nelegal constituit.
Prin calificarea greşită a unei căi de atac şi interpretarea eronată a dispoziţiilor art. 281
ind. l Cod procedură civilă coroborate cu cele ale art. 112 alin. (3) Cod procedură civilă, s-a
aplicat o sancţiune specifică recursului, vătămare ce nu va putea fi înlăturată decât prin
anularea actului de procedură, respectiv a deciziei pronunţată de către Tribunalul Botoşani.
Cum, în prezenta solicitare, se pune în discuţie însăşi calificarea unei căi de atac
declanşată împotriva unei hotărâri pronunţate de o instanţă de fond, această cale de atac nu
poale fi inadmisibilă, ci instanţa are obligaţia de a o examina sub aspectul dacă a fost respectat
în cauză principiul legalităţii căilor de atac.
Prin Decizia 1593/2002 Înalta Curte de Casaţie si Justiţie a stabilit ca la stabilirea
competentei după valoare și a valorii obiectului trebuie avut în vedere preţul stipulat in
contract.
Prin întâmpinare s-a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului şi obligarea
recurentei la plata cheltuielilor de judecată.
Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului, în baza art. 137 Cod
procedură civilă, Curtea a apreciat că este întemeiată.
Tribunalul Suceava, prin decizia civilă nr. 537 din 17 septembrie 2014, a respins, ca
nefondat, recursul declarat de pârâta B.G., în contradictoriu cu intimatul H.I., împotriva
sentinţei civile nr. 9471/08.10.2013 a Judecătoriei Botoşani, pe care a menţinut-o.
Cererea de recurs este formulată împotriva unei decizii pronunţate în ultimă instanţă
de Tribunalul Suceava, ca instanţă de recurs, în temeiul art.2 pct. 3 Cod procedură civilă.
Recurentele au apreciat ulterior (la termenul de judecată din data de 5.12.2011 la
Tribunalul Suceava apărătorul reclamantelor intimate nu a invocat acest aspect punând
concluzii cu privire la cererile de recurs formulate de pârâţi) că Tribunalul Suceava trebuia să
se pronunţe ca instanţă de apel nu de recurs, deci şi completul de judecată a fost nelegal
constituit din trei judecători în loc de doi.
Potrivit art.2 pct. 3 Cod procedură civilă tribunalele judecă, ca instanţe de recurs,
recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, care, potrivit legii, nu
sunt supuse apelului. Art. 2821 Cod procedură civilă prevede că nu sunt supuse apelului
hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind
pensii de întreţinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv,
indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti, asupra acţiunilor posesorii,
acţiunilor în evacuare, a celor referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă şi luarea
măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare săvârşite în procesele penale şi în alte cazuri prevăzute de lege.
Prin decizia nr. 32/2008 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul
legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi a stabilit că dispoziţiile art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 2821 alin. (1) din
Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că, în vederea determinării competenţei
materiale de soluţionare în primă instanţă şi în căile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile
civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept
patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind
drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul accesoriu privind restabilirea
situaţiei anterioare.
În considerente, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în esenţă următoarele:
Astfel, s-a arătat că „atât acţiunea civilă, cât şi acţiunea comercială pot fi definite ca
fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care poate fi solicitat şi asigurat concursul unui
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organ jurisdicţional în vederea recunoaşterii sau realizării unui drept ori interes - nesocotit,
contestat sau încălcat - fie prin afirmarea dreptului subiectiv preexistent sau constituirea unei
situaţii juridice noi, fie prin plata unei despăgubiri sau şi prin plata unei asemenea
despăgubiri.
Cu toate că în unele reglementări legale noţiunile de "acţiune civilă (comercială)" şi
„cerere de chemare în judecată" sunt întrebuinţate cu aceeaşi semnificaţie, fiind considerate
identice, în realitate cele două concepte sunt diferite.
Acţiunea este o prerogativă legală, obiectivă, impersonală şi permanentă, alcătuită
dintr-un ansamblu virtual de mijloace procesuale, pe când cererea de chemare în judecată, ca
unul dintre elementele acestui ansamblu, este mijlocul prin care, într-o situaţie juridică
determinată, această prerogativă este transformată în act procesual concret. Acţiunea este o
cale de drept, cererea de chemare în judecată este actul procesual prin care o persoană
deschide această cale, sesizând instanţa şi obligând-o astfel să hotărască.
Cererea este actul de învestire a instanţei, nu acţiunea însăşi, asupra căreia judecătorii
sunt chemaţi să decidă.
Acţiunea are ca obiect, de regulă, protecţia unui drept sau a unui interes pentru
realizarea căruia calea justiţiei este obligatorie. Obiectul acţiunii se concretizează şi nuanţează
prin mijlocul procesual folosit, obiectul cererii de chemare în judecată constituindu-l pretenţia
concretă a reclamantului.
Potrivit cu natura şi obiectul dreptului exercitat, pot fi distinse acţiuni personale
(atunci când se valorifică un drept personal, de creanţă), acţiuni reale (când dreptul a cărui
protecţie se urmăreşte este unul real) şi acţiuni mixte (când se valorifică deopotrivă un drept
personal şi unul real), acţiuni extrapatrimoniale şi acţiuni patrimoniale, acţiuni mobiliare şi
acţiuni imobiliare, acţiuni petitorii şi acţiuni posesorii.
Acţiunile patrimoniale sunt cele care au un conţinut economic, pe când acţiunile
extrapatrimoniale corespund unor drepturi subiective indisolubil legate de persoana titularului
lor, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, drepturi fără conţinut economic, deci
drepturi personale nepatrimoniale.
Natura acţiunilor corespunzătoare acestor din urmă drepturi, precum şi caracterele
juridice ale acestor acţiuni sunt atribuite de natura şi specificul drepturilor personale
nepatrimoniale prezentate, este adevărat incomplet, de art. 54 din Decretul nr. 31/1954.
Acţiunile mixte sunt o varietate a acţiunilor cumulative, semnificând o juxtapunere a
acţiunii personale şi a acţiunii reale imobiliare, între care există o suficientă legătură pentru a
putea fi exercitate împreună. În general există două categorii de asemenea acţiuni: acţiunile în
executarea unui act juridic prin care s-a transferat ori a fost creat un drept real imobiliar, dând
naştere totodată unei obligaţii personale, şi acţiunile în rezoluţiune/reziliere, în revocare, în
resciziune, în reducţiune şi cele în anularea/constatarea nulităţii absolute a unui act translativ
sau creator de drepturi reale.
Întrucât dreptul subiectiv material constituie fundamentul acţiunii, fiind factorul
configurator al acesteia, el impune şi toate consecinţele ce decurg de aici: calificarea acţiunii,
determinarea competenţei, alcătuirea completului, determinarea căii de atac.
Ca atare, se poate afirma că dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiţie
"transferă" caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuşi şi, astfel, procesul va
putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de drept substanţial,
dedus judecăţii, intră un drept patrimonial, real sau de creanţă.
În consecinţă, ori de câte ori pe calea acţiunii în justiţie se tinde a se proteja un drept
patrimonial, evaluarea obiectului litigiului este posibilă şi necesară.”
În cazul de faţă, obiectul cererii de chemare în judecată este cererea reclamantului H. I.
de a se dispune rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâta
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recurentă la data de 19.04.2011 şi obligarea pârâtei la restituirea dublului avansului încasat de
6000 de euro, iar în subsidiar doar a avansului de preţ încasat de 3000 de euro.
Prin antecontractul încheiat între cele două părţi promitenta vânzătoare s-a obligat să
vândă, iar promitentul vânzător să cumpere, un imobil la preţul de 36000 de euro, din care s-a
achitat un avans de 3000 de euro,până la data de 18.04.2011. Totodată, antecontractul conţine
o convenţie de arvună potrivit căreia în cazul în care promitentul cumpărător nu îşi respectă
obligaţiile va pierde avansul iar dacă promitenta vânzătoare nu respectă obligaţiile asumate
trebuie să restituie dublul sumei primite ca preţ.
Valoare litigiului se raportează, în aceasta situație, la valoarea avansului, ce reprezintă
repunerea părţilor în situația anterioară, şi nu la valoarea întregului imobil, întrucât, prin
antecontractul de vânzare-cumpărare, nu s-a transmis un drept de proprietate asupra
imobilului, pentru a fi avută în vedere valoarea acestuia, din aceasta convenție născându-se
doar o obligație de a face, în sensul de a încheia în viitor contractul promis.
Obiectul cererii de chemare în judecata îl constituie, așadar, rezoluțiunea unei
convenții ce are ca obiect un drept de creanță, cu consecința repunerii părților în situația
anterioară în formula restituirii avansului, acesta determinând valoarea obiectului litigiului.
Valoarea obiectului litigiului determina atât competenta, cât si cuantumul taxei
judiciare de timbru, neputându-se vorbi de o valoare a obiectului pentru determinarea
competentei si de o alta valoare a obiectului pentru stabilirea taxei judiciare de timbru
(calculată în funcţie de suma solicitată a fi restituită şi nu în raport de preţul imobilului).
Valoarea întregului imobil ar fi fost determinantă în stabilirea competentei şi, implicit,
a taxei judiciare de timbru, doar în situația în care s-ar fi cerut, fie executarea silită a
antecontractului de vânzare-cumpărare, cu alte cuvinte obligarea la încheierea contractului
autentic translativ de proprietate pentru întregul imobil, fie în situația în care s-ar fi cerut
rezoluțiunea chiar a contractului autentic de vânzare-cumpărare translativ de proprietate,
repunerea părților în situația anterioara însemnând redobândirea dreptului de proprietate
asupra întregului imobil.
Faţă de cele reţinute, valoarea litigiului este mai mică de 100.000 de lei şi, în
consecinţă, în temeiul art. 2821 Cod procedură civilă, calea de atac împotriva sentinţei
judecătoriei este recursul iar nu apelul, astfel că recursul declarat de pârâta B. G. împotriva
acestei decizii este inadmisibil, fiind declarat împotriva unei hotărâri irevocabile.
Împotriva hotărârii judecătoreşti se pot exercita căile de atac prevăzute de lege prin
dispoziţii imperative, de la care nu se poate deroga.
În conformitate cu prevederile art. 299, coroborate cu art. 377 Cod procedură civilă,
pot fi atacate cu recurs numai hotărârile definitive date fără drept de apel, cele date în apel,
precum şi hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională, în condiţiile prevăzute de lege.
Faţă de aceste dispoziţii, recursul declarat împotriva unei decizii irevocabile a unei
instanţe de recurs este inadmisibil, o asemenea hotărâre nefiind susceptibilă de a mai fi atacată
cu recurs.
Această concluzie derivă din regula unicităţii dreptului de a folosi o cale de atac.
Cum un asemenea drept este unic, epuizându-se chiar prin exerciţiul lui, o persoană nu
se poate judeca de mai multe ori în aceeaşi cale de atac.
Hotărârea recurată este irevocabilă, pronunţată de o instanţă de recurs, astfel că
recursul declarat împotriva ei este inadmisibil şi a fost respins ca atare.
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Dreptul muncii
11. Competenţa instanţei specializate în soluţionarea litigiilor de muncă în ceea ce
priveşte acţiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaţilor cărora le-a încetat
calitatea de funcţionar public
În condiţiile inexistenţei unui raport de serviciu(ca şi funcţionar public) în derulare şi
a nevalorificării modalităţilor specifice de atragere a răspunderii patrimoniale a
funcţionarului public, prevederile art. 109, relative la competenţa de soluţionare a litigiilor
administrative nu îşi găsesc aplicarea în speţă. Prin urmare, competenţa de soluţionare a
cauzei, care este în esenţă un litigiu de muncă, revine instanţei de drept comun în materie,
respectiv Tribunalului Botoşani în conformitate cu dispoziţiile art. 269 din Codul muncii
coroborate cu cele ale art. 95 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă.
(Secția I Civilă, decizia nr. 28 din 22.04.2016)
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. 17../40/2015
reclamantul Judeţul A. – prin reprezentant legal, a chemat in judecata pe pârâţii B., C., D. şi
alţii, reprezentaţi de Sindicatul Salariaţilor din aparatul de Specialitate al Consiliului Judeţean
A., solicitând obligarea pârâţilor la restituirea sumelor precizate in tabelul anexat.
În motivare s-a arătat că prin Decizia nr. …8/….2010 emisă de Curtea de Conturi a
României – Camera de conturi A., Judeţul A. a fost obligat să recupereze de la funcţionarii
proprii şi personalul contractuale sumele reprezentând drepturi sociale pentru menţinerea
sănătăţii şi securitatea în muncă, prime de Paşti şi de Crăciun, 1 Iunie, 8 Martie şi sume pentru
o ţinută decentă acordate în perioada august 2008 – decembrie 2009. Decizia a fost contestată
în instanţă, fiind înregistrat dosarul nr. 680/39/2011 aflat pe rolul Curţii de Apel Suceava.
Urmare a controlului efectuat la solicitarea Curţii de Conturi, Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice E. – Activitatea de Inspecție Fiscală a stabilit că drepturile acordate
salariaţilor din aparatul de specialitate în baza CCM, în cursul anului 2009, sunt drepturi de
personal, asupra cărora trebuiau aplicate impozitul şi toate contribuţiile aferente, sens în care a
fost întocmită Decizia de Impunere nr. F-BC ..53/….2014. Consecinţa acestei decizii a fost
emiterea de către preşedintele Consiliului Judeţean A. a Dispoziţiei nr. ..9/….2015 de
imputare a unor sume încasate necuvenit de către funcţionarii publici din cadrul Aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean A., prin care s-a imputat funcţionarilor publici sumele
reprezentând contribuţii individuale de asigurări sociale, contribuţii individuale de sănătate,
contribuţii individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, impozitul pe venitul din salarii, la
care s-au aplicat majorări şi penalităţi. Întrucât sumele stabilite de ANAF au început să fie
recuperate de autoritatea fiscală prin executare silită, conducerea executivă a decis efectuarea
plăţii imediat, în vederea evitării creşterii penalităţilor, sens în care s-a făcut plata cu OP nr.
442/19.02.2015 şi nr. 443/19.02.2015. cu adresa nr. 2923/23.02.2015. Direcția Buget Finanțe
din cadrul Consiliului Judeţean A. a comunicat efectuarea plăţii, solicitându-se luarea
măsurilor pentru recuperarea sumelor, fiind emisă Dispoziţia nr. 59/18.03.2015 pentru
funcţionarii publici.
În ce priveşte personalul contractual, aceştia au luat la cunoştinţă de natura şi
cuantumul debitelor cu care figurează în contabilitate şi, motivat de faptul că nu au înţeles să
îşi achite de bună voie obligaţiile, s-a întreprins prezenta acţiune pentru recuperarea debitelor.
În drept au fost invocate dispoziţiile art. 256 alin.1 Codul muncii şi art. 1341 Cod
civil.
Sindicatul Salariaţilor din Aparatul de Specialitate al Consiliului Judeţean A. a depus
la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, invocând pe cale
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de excepţie, prescripţia dreptului material la acţiune. Pârâtul a formulat totodată cerere
reconvenţională, prin care a solicitat obligarea reclamantului la recalcularea drepturilor
salariale începând cu data de 01.01.2010, cu includerea în salariul stabilit la reîncadrarea
operată în temeiul Legii nr. 330/2009 a drepturilor salariale încasate în decembrie 2009 cu
titlul de drepturi sociale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii; obligarea
reclamantului la plata despăgubirilor egale cu diferenţele salariale dintre salariul legal cuvenit,
conform recalculării de la punctul anterior şi salariul efectiv pus in plată, sumele rezultate din
actualizarea diferenţelor salariale,conform ratei inflaţiei, începând cu data la care erau
datorate şi până la data înregistrării acţiunii la instanţă, dobânda legală pentru diferenţele
salariale restante, de la data înregistrării acţiunii şi până la data plătii efective.
Prin sentinţa nr. 996/11.11.2015 instanţa a disjuns cererea formulată în contradictoriu
cu pârâţii - personal contractual (pct. 1 - 31) şi a dispus formarea unui nou dosar, a admis
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal, pentru acţiunea formulată de reclamantul Judeţul A., în contradictoriu
cu pârâţii - foşti funcţionari publici (pct. 1 – 16) şi a declinat această din urmă cerere, spre
competentă soluţionare, Judecătoriei Botoşani.
A reţinut tribunalul că, chiar din menţiunile cererii de chemare în judecată şi din
înscrisurile anexate acesteia rezultă că pârâţii indicaţi în cea de a doua listă (pct. 1-16) nu mai
au calitatea de funcţionari publici în cadrul instituţiei reclamante.
Potrivit dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cauzele
care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public.
Potrivit art. 85 din aceeaşi lege, repararea pagubelor aduse de funcţionarii publici
autorităţii sau instituţiei publice se dispune prin ordin sau dispoziţie de imputare. Împotriva
ordinului sau dispoziţiei de imputare, funcţionarul public se poate adresa instanţei de
contencios administrativ.
În cauza de faţă, pârâţii sus-menţionaţi nu se mai află în raport de serviciu cu
reclamanta, aceasta formulând o acţiune în răspundere civilă de drept comun, cu invocarea
art. 1341 din Codul civil (fila 6). Dosarul de faţă nu are drept obiect contestarea unui ordin/
dispoziţie de imputare.
Faţă de aspectele de fapt menţionate, respectiv inexistenţa unui raport de serviciu în
derulare şi nevalorificarea modalităţilor specifice de atragere a răspunderii patrimoniale a
funcţionarului public, este de observat că prevederile art. 109, relative la competenţa de
soluţionare a litigiilor administrative mai îşi găsesc aplicarea în speţă.
Problema în discuţie a fost supusă şi analizei ICCJ, în regulator de competenţă
(Decizia nr. 1026/2012), instanţa supremă statuând în sensul că interpretarea în ansamblu a
normelor cuprinse în Legea nr. 188/1999 conduce la concluzia că raportul de serviciu, ce ia
naştere şi se exercită ca urmare a numirii într-o funcţie publică, potrivit art. 4 din legea
menţionată, are ca părţi funcţionarul public şi autoritatea sau instituţia publică în cadrul
căreia acesta îşi exercită funcţia… Într-o situaţie ca aceea din speţă, în care prevederile art.
85 alin. (1) nu pot fi aplicate, pentru că funcţionarul public nu se mai află în raport de
serviciu cu autoritatea sau instituţia publică prejudiciată, angajarea răspunderii
patrimoniale, calificate generic în art. 75 şi 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind o răspundere
civilă, nu poate fi făcută decât pe calea de drept comun a antrenării răspunderii civile
delictuale, conform prevederilor cuprinse în C. civ.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 03.12.2015 sub nr.
17../40/2015.
Instanţa, faţă de obiectul prezentei cauze, la termenul din 10.02.2016, din oficiu, a
invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Botoşani.
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Prin sentinţa civilă nr. 1295 din 10.02.2016 Judecătoria Botoşani a admis excepţia
necompetenţei materiale, şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului
Botoşani, a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a sesizat Curtea de Apel Suceava
pentru soluţionarea acestuia.
Analizând actele și lucrările dosarului, asupra excepţiei necompetenței materiale a
Judecătoriei Botoşani, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt și de drept:
Excepţia necompetenței materiale a instanţei de judecată privind cererea de anulare a
unor acte administrative emise de o autoritate publică, este o excepţie absolută, cercetarea ei
fiind instituită în respectarea unor interese generale de înfăptuire a justiţiei și priveşte
încălcarea unor norme de ordine publică, astfel că instanţa este obligată să verifice, cu
prioritate faţă de fondul cauzei, îndeplinirea acestei condiţii esenţiale.
In analiza acestei excepţii, instanţa reține în primul rând faptul că prezentul litigiu este
parte a unui litigiu mai amplu, cu mai mulţi pârâţi, şi care s-a înregistrat iniţial şi se judecă, de
altfel, pentru o parte din pârâţi, pe rolul Tribunalului Botoşani, secţia de contencios
administrativ.
Astfel, la baza litigiului se află Decizia nr. ..8/….2010 emisă de Curtea de Conturi a
României – Camera de conturi A., prin care Judeţul A. a fost obligat să recupereze de la
funcţionarii proprii şi personalul contractual sumele reprezentând drepturi sociale pentru
menţinerea sănătăţii şi securitatea în muncă, prime de Paşti şi de Crăciun, 1 Iunie, 8 Martie şi
sume pentru o ţinută decentă acordate în perioada august 2008 – decembrie 2009.
Potrivit sentinţei de declinare, tribunalul a reţinut competenţa sa de soluţionare doar în
ce priveşte o parte din pârâţi, iar în ce priveşte pârâţii foşti funcţionari publici a dispus
disjungerea şi trimiterea cauzei spre judecată judecătoriei. Deşi nu se prevede expres,
declinarea de competenţă către judecătorie ar opera şi în ce priveşte cererea reconvenţională a
acestora, care are în vedere recalcularea drepturilor salariale.
Prezenta instanţă apreciază însă că, chiar şi în condiţiile încetării calităţii de funcţionar
public a unora din pârâţi, în cauză, competenţa de soluţionare a litigiului privind pe aceşti
aparţine în continuare tribunalului, în virtutea regulilor generale şi speciale de competenţă ce
se vor arăta.
Astfel, în primul rând, chiar aşa fiind – respectiv că a încetat calitatea de funcţionar
public pentru pârâţii în cauză, nu trebuie uitat că acţiunea împotriva acestora a fost formulată
în cadrul unei acţiuni unice mai ample, împreună cu o alţi pârâţi funcţionari publici, şi că
temeiul de fapt, cauza de fapt a formulării acţiunii fiind identică – recuperarea, în baza
aceleiaşi situaţii de fapt şi probatorii, a unor sume de bani percepute de către aceştia ca
drepturi salariale în perioada cât toţi, deopotrivă, au avut calitatea de funcţionari publici.
Or, în aceste cazuri, trebuie să opereze prorogarea legală de competenţă în favoarea
instanţei superioare, potrivit art. 99 alin. (2) Cod procedură civilă: în cazul în care mai multe
capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar
cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de
chemare în judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de
acea pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt.
Prin urmare, legiuitorul însuşi a avut în vedere ca în astfel de cazuri când pretenţiile,
privite separat, ar putea atrage competenţe materiale diferite între instanţe, dacă la baza lor
există titlu comun sau chiar necomun, dar în strânsă legătură, judecata pornită printr-o acţiune
unică, trebuie să fie unitară, la instanţa de grad mai înalt. O atare soluţie este nu numai legală,
dar şi necesară din punct de vedere practic, faţă de necesitatea de a nu se ajunge a se pronunţa
soluţii contradictorii, într-un litigiu pornit de altfel, unic, şi bazat pe aceeaşi situaţie şi acelaşi
probatoriu.
Este de reţinut că, deşi textul legal este cuprins în cadrul secţiunii competenţa după
valoarea obiectului, are ca premisă nu doar valoarea obiectului dar şi natura lui (art. 99 alin.
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(1): când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete de cerere ..competenţa se
stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura sau obiectul fiecărei pretenţii în
parte…), aspect subliniat şi în doctrina de specialitate : deşi dispoziţiile art. 99 Cod procedură
civilă sunt situate în cuprinsul secţiunii referitoare la determinarea competenţei materiale după
criteriul valorii obiectului cererii introductive, din conţinutul lor rezultă că au vocaţia de a se
aplica şi în cazurile în care competenţa materială urmează a fi stabilită după natura sau
obiectul pretenţiei deduse judecăţii (G. Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ed.
Hamangiu 2015, p.218 - nota subsol).
Se mai arătă în doctrină (G. Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ed.
Hamangiu 2015, p. 219) că: art. 100 (care reglementează pluralitatea de părţi) nu
reglementează ipoteza în care mai mulţi reclamanţi formulează pretenţii împotriva aceluiaşi
pârât sau unul sau mai mulţi reclamanţi se îndreaptă cu pretenţii împotriva mai multor
pârâţi, invocând raporturi juridice având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflat în
strânsă legătură. Apreciem că, în aceste cazuri de coparticipare procesuală (activă, pasivă
sau mixtă), trebuie să se distingă după cum este vorba de un singur raport juridic
obligaţional (o singură creanţă) sau mai multe creanţe.., şi în acest al doilea caz, îşi vor găsi
aplicare pentru identitate de raţiune, dispoziţiile art. 99 alin. (2) Cod procedură civilă, deci
instanţa competentă se determină ţinându-se seama de acea creanţă care atrage competenţa
unei instanţe de grad mai înalt(se reţine evoluţia doctrinei (faţă de aprecierile iniţiale emise
imediat după intrarea în vigoare a legii de procedură), în a recunoaşte prorogarea legală de
competenţă nu numai în caz de competenţă după valoare, dar şi în caz de natura pretenţiei şi
pluralitatea de părţi).
Mai mult decât atât, este de observat că, competenţa instanţei superioare, era atrasă şi
trebuia să rămână ca atare, nu numai prin prisma acţiunii introductive, astfel cum s-a arătat,
dar şi prin prisma cererii reconvenţionale (fila 262) – având ca obiect recalculare drepturile
salariale, cerere care, prin excelenţă, este una de natură de litigiu de muncă, de competenţa
tribunalului.
Este de observat ca decizia nr. 1026/2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, invocată de către tribunal, nu conduce la o altă concluzie. Astfel, prin decizia în cauză
se arată doar că recuperarea sumelor de bani faţă de foştii funcţionari publici nu poate avea
loc prin dispoziţie de imputare, ci în baza regulilor de răspundere civilă – statuând, deci, doar
cu privire la temeiul de drept material. Nici un moment această decizie (care de altfel, este
pronunţată în regulator de competenţă într-o anume speţă, iar nu în recurs în interesul legii),
nu vorbeşte despre înlăturarea principiilor privind prorogarea de competenţă (nici nu ar fi avut
cum, speţa respectivă privind o pretenţie formulată de un singur reclamant împotriva unui
singur pârât).
Astfel că, chiar dacă este adevărată calificarea recuperării sumelor, pentru foştii
funcţionari publici, ca şi răspundere civilă (de regulă, de competenţa judecătoriei), în ce
priveşte competenţa asupra litigiului în cauză, un litigiu complex (cu părţi funcţionari publici
şi foşti funcţionari publici), faţă de regulile de prorogare în cazul litigiului unic cu pluralitate
de părţi şi raporturi juridice în strânsă legătură (cum este în cazul de faţă – care presupune
aceeaşi situaţie de fapt şi probatorie), competenţa trebuia reţinută a fi extinsă, de către
tribunal, asupra cauzei în întregul ei, asupra acţiunii principale şi cererii reconvenţionale (şi
mai evident de competenţa tribunalului - drepturi salariale).
Pentru aceste motive, instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale a judecătoriei,
a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Botoşani, şi, constatând ivit
conflictul de competenţă, a dispus înaintarea cauzei spre competentă analiză către Curtea de
Apel Suceava.
Prin sentinţa civilă nr. 28 din 21 aprilie 2016 Curtea de Apel Suceava a admis
sesizarea privind conflictului negativ de competenţă intervenit între Judecătoria Botoşani şi
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Tribunalul Botoşani şi a stabilit că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalul
Botoşani. În acest sens, Curtea a avut în vedere că raportul juridic de serviciu dintre
funcţionarul public şi autoritatea ori instituţia publică din administraţia centrală şi locală a fost
reglementat prin Legea nr. 188/1999, cu modificările ulterioare privind Statutul funcţionarilor
publici. În cazul funcţionarilor publici, prin excepţie, Legea nr. 188/1999 prevede competenţa
funcţională a instanţei de contencios administrativ pentru soluţionarea conflictelor de drepturi,
însă această competenţă nu îi este atribuită în plenitudine de jurisdicţie, ci limitativ, doar
pentru o anumită categorie de conflicte de muncă, cele strict prevăzute de legea specială.
Ca urmare, în virtutea caracterului absolut al normelor de competenţă funcţională şi
principiului „excepţio est strictissimae interpretationis” rezultă că orice alte litigii ce
constituie conflicte de muncă în sensul art. 281 din Codul muncii, sunt de competenţa
instanţelor prevăzute de art. 269 Codul muncii şi nu a instanţelor de contencios administrativ.
Potrivit dispoziţiilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cauzele
care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public.
Potrivit art. 85 din aceeaşi lege, repararea pagubelor aduse de funcţionarii publici
autorităţii sau instituţiei publice se dispune prin ordin sau dispoziţie de imputare. Împotriva
ordinului sau dispoziţiei de imputare, funcţionarul public se poate adresa instanţei de
contencios administrativ.
În cauza de faţă, pârâţii nu mai au calitatea de funcţionari publici în cadrul instituţiei
reclamante, aceasta formulând o acţiune în răspundere patrimonială de drept comun, cu
invocarea art. 256 alin. (1) din Codul muncii şi 1341 din Codul civil. Dosarul de faţă nu are
drept obiect contestarea unui ordin/dispoziţie de imputare.
Faţă de aspectele de fapt menţionate, respectiv inexistenţa unui raport de serviciu (ca
şi funcţionar public) în derulare şi nevalorificarea modalităţilor specifice de atragere a
răspunderii patrimoniale a funcţionarului public, este de observat că prevederile art. 109,
relative la competenţa de soluţionare a litigiilor administrative nu îşi mai găsesc aplicarea în
speţă. Prin urmare, competenţa de soluţionare a cauzei, care este în esenţă un litigiu de muncă,
revine instanţei de drept comun în materie, respectiv Tribunalului Botoşani în conformitate cu
dispoziţiile art. 269 din Codul muncii coroborate cu cele ale art. 95 alin. (1) pct. 1 din Codul
de procedură civilă.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă,
Curtea a admis sesizarea şi a stabilit că instanţa competentă să soluţioneze cauza este
Tribunalul Botoşani, ca instanţă de drept comun în materia litigiilor de muncă.
12. Nulitate absolută decizie de sancţionare disciplinară. Lipsa menţiunilor din
decizie referitoare la termenul şi instanţa competentă la care poate fi atacată decizia de
sancţionare.
Nulitatea absolută prevăzută de art.252 din Codul muncii priveşte încălcarea unei
dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general, şi nu a unuia particular.
Curtea reţine că omisiunea pârâtei de a insera în dispoziţia atacată menţiunile referitoare la
termenul şi instanţa competentă la care poate fi atacată decizia de sancţionare aduce
nulitatea absolută pentru nerespectarea cerinţelor de formă şi nu poate fi acoperită prin
confirmare, întrucât nulitatea prevăzută de art.252 din Codul muncii are caracterul unei
nulităţi exprese, anume prevăzute de lege. În cazul nulităţilor exprese, legea instituie o
prezumţie ,,juris tantum” de vătămare, astfel încât beneficiarul prezumţiei nu trebuie să
dovedească faptul vătămării, ci doar neobservarea formelor legale.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 962 din 01.11.2016 )
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Prin cererea adresată T.S., la data de 15.03.2016 şi înregistrată sub nr. 11../86/2016,
contestatoarea A.M. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 7/09.03.2016, emisă de
intimata C. nr. S., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea
deciziei contestate, cu cheltuieli de judecată.
În motivare, contestatoarea a arătat că este angajată pe postul de contabil şef la C. nr.
S. În ultimii 20 de ani, s-a confruntat cu o atitudine ostilă din partea conducerii unităţii, care a
înţeles să-i reproşeze ei culpe imaginare şi să o hărţuiască în mod constant.
În acest context, în data de 09.03.2016 i s-a înmânat decizia ce face obiectul prezentei
cauze, document fără antet sau stampilă, fără număr de înregistrare în Registrul de intrareieşire a instituţiei.
În cuprinsul înscrisului, cu privire la sancţiunea disciplinară aplicată, respectiv
avertismentul scris conform art. 248 alin. 1 lit. a Codul muncii, nu s-au evidenţiat fapte în
concret şi nici nu s-a precizat prevederile din codul de conduită sau din contractul de muncă
pe care le-ar fi încălcat, sens în care apreciază că acest document este nul absolut.
În subsidiar, a arătat că acuzele aduse în cuprinsul decizie sunt neîntemeiate.
S-a reţinut că a încălcat codul de conduită şi normele din contractul individual de
muncă, nu a întocmit fişele postului pentru compartimentul Financiar - Contabil
Administrativ (FCA) pentru anii 2015, 2016, nu a elaborat riscurile pe grupe pentru acelaşi
compartiment şi a refuzat semnarea de documente pe care le-ar fi elaborat incorect şi nu a
întocmit fişele de evaluare pentru angajaţii din domeniul FCA.
Consideră toate acuzaţiile cuprinse în argumentele consumate nu sunt reale. Potrivit
singurei fişe a postului care i-a fost adusă la cunoştinţă şi ataşată la dosarul său de resurse
umane, nu prevede niciuna din obligaţiile despre care se afirmă că nu le-a îndeplinit. De altfel,
în general, contabilul şef are cu totul altfel de atribuţii.
A precizat că activitatea sa este constant verificată de auditori din cadrul Primăriei S.,
şi că nu i s-a reproşat niciodată întocmirea incorectă a documentelor sau depunerea acestora în
afara termenelor legale.
În mod normal, instituţia ar fi trebuit condusă în baza unui plan de management
întocmit de conducătoarea unităţii în baza căruia aceasta ar fi avut posibilitatea de a-i delega
atribuţii de felul celor menţionate anterior.
De altfel, enumerarea generală a unor încălcări ale prevederilor documentelor interne,
lipsa unui singur exemplu de obligaţie neîndeplinită raportată la o normă prevăzută expres în
sarcina contabilului şef, nu reprezintă, o descriere a faptelor comise în concret.
Modul de întocmire al prezentei decizii este lapidar, neclar şi echivoc, aspecte care
atrag anularea acestui înscris.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 252, alin. (2), lit.b, e şi f şi art. 269 Codul muncii şi
art. 208 şi 210 din Legea 62/2011 a dialogului social, modificată prin Legea 2/2013.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.
Prin sentinţa civilă nr. 785 din 27 iunie 2016, T.S. a respins, ca nefondată, excepţia
nulităţii absolute a deciziei nr. 7/09.03.2016, invocată de contestatoarea A.M.; a respins ca
nefondată contestaţia formulată de contestatoarea A.M. şi a respins ca nefondată cererea de
acordare a cheltuielilor de judecată, formulată de intimată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta A. M. este salariata
unităţii intimate, C. Nr. S., fiind angajată în baza contractului individual de muncă de la fila 7
dosar, începând cu data de 01.08.2001, pe postul de contabil-şef cu normă întreagă, contract
completat prin actele adiţionale ulterioare, depuse la filele 16 – 30 dosar.
Prin decizia nr. 7/09.03.2016, reclamanta a fost sancţionată disciplinar, cu avertisment
scris, pentru încălcarea codului de conduită din unitate, (cod care prevede sarcinile de
serviciu), pentru neîntocmirea fişelor postului pentru compartimentul FCA pentru anii 2015 –
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2016; nu a evaluat riscurile pe grupe de activitate pentru acelaşi compartiment; nu a întocmit
fişele de evaluare pentru anii 2014 – 2015, iar pentru aceeaşi perioadă, nu a întocmit corect
inventarele, stocurile, balanţa şi dările de seamă.
Contestatoarea a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de sancţionare, invocând
incidenţa art. 252 alin. (1) Codul muncii, întrucât actul sancţionator nu face referire la data
abaterii, ci enumeră, generic, pretinse abateri şi nici nu menţionează prevederile din statutul
de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de
muncă aplicabil.
Potrivit art. 252 alin. (1) Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii
disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de
la data săvârşirii faptei. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod
obligatoriu, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, precizarea prevederilor din
statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul
colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; termenul în care sancţiunea
poate fi contestată şi instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Conform fişei postului aferentă postului de contabil şef, depusă la filele 14 – 15 şi 39 47 dosar, reclamanta avea diverse atribuţii, după cum urmează: respectarea programului de 8
ore, semnarea situaţiilor finale privind salarizarea, ordinele de plată, chitanţele fiscale. Se
antrenează răspunderea contabilului şef pentru situaţiile ce trebuie raportate de unitate lunar,
trimestrial, semestrial şi anual, execuţii bugetare, bilanţuri; întreprinde demersurile pentru
aducerea fondurilor bugetare alocate prin fila de plan aprobată de Primărie; face propuneri de
surse de creştere a sponsorizărilor, a altor venituri extrabugetare; participă la colectarea
restanţelor de plată a contribuţiei părinţilor; întocmeşte cu ordonatorul terţiar de credite,
proiectele de buget ale C. nr. S. şi le transmite spre aprobare Consiliului Local; urmăreşte
execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul unităţii, a fondurilor extrabugetare, informând
periodic, directorul, despre modul de realizare al acestora şi propune măsurile necesare de
luat, atunci când constată că aceasta nu realizează potrivit procedurilor legale; coordonează şi
controlează activitatea de venituri şi cheltuieli şi răspunde de aceasta; organizează, îndrumă,
conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient, a activităţii financiar –
contabile şi administrative (FCA) a C. nr. S., în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
răspunde, organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea
imobilizărilor, a stocurilor, a terţilor, a trezoreriei, a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor,
contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în
conformitate cu legislaţia în vigoare; organizează şi coordonează controlul financiar
preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv;
răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente
justificative, a oricărei operaţii care afectează patrimoniul C. nr. S. şi de înregistrarea
cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate
cu prevederile legale în vigoare; răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se
întocmesc şi de circuitul lor în cadrul unităţii; de efectuarea inventarierii generale a
patrimoniului la începutul activităţii, odată pe an cel puţin; organizează şi participă la
întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar – contabil, la operaţiunile de
inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii şi
cuprinderea corectă a acestora în situaţiile financiare, răspunzând de acestea; răspunde de
evidenţa formularelor cu regim special; organizează controlul asupra operaţiunilor
patrimoniale şi răspunde de el; de disciplina casei, a regulamentului operaţional de casă şi a
celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană
împuternicită, lunar şi inopinat, controlul casieriei; asigură şi răspunde de îndeplinirea la
termen a obligaţiilor unităţii faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile
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legale în vigoare; asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite
de legislaţia în vigoare, termene prevăzute în normele M.F.P.; pentru toţi salariaţii, în legătură
cu problemele referitoare la salarizare, concediu de odihnă, concediu medical, verifică şi
răspunde de corectitudinea şi legalitatea salarială; întocmeşte aprecieri asupra activităţii
desfăşurate de personalul din subordine, pentru care întocmeşte şi fişele postului; răspunde de
respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul compartimentului pe care îl
coordonează; răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul
compartimentului pe care îl coordonează; întocmeşte lucrări pe probleme de contabilitate a
stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli – venituri, situaţii financiare, analize de
sistem, tehnică de calcul; răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de legea
contabilităţii, de regulamentul de aplicare a acesteia; verifică şi răspunde de FAZ – uri, modul
de calcul în conformitate cu legislaţia în vigoare; va păstra toate documentele în arhiva
unităţii în ordine cronologică, îndosariate, numerotate şi arhivate pe compartimentul FCA şi
răspunde de modul de întocmire şi numărul documentelor ce se vor înregistra de comisia de
arhivare, răspunzând disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate unităţii
prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.
A reţinut tribunalul, că în decizia de sancţionare sunt descrise faptele reţinute în
sarcina contestatoarei, fiind menţionate după cum urmează: neîntocmirea fişelor postului
pentru compartimentul FCA pentru anii 2015–2016; nu a evaluat riscurile pe grupe de
activitate pentru acelaşi compartiment; nu a întocmit fişele de evaluare pentru anii 2014–
2015, iar pentru aceeaşi perioadă, nu a întocmit corect, inventarele, stocurile, balanţa şi dările
de seamă.
Toate aceste activităţi sunt cuprinse în fişa postului contestatoarei, act semnat de
aceasta, ceea ce prezumă că a luat la cunoştinţă despre cuprinsul înscrisului – fila 44, 47
dosar.
Trebuie de precizat că aceste atribuţii nu sunt numerotate nici în fişa postului şi nici în
Codul de conduită depus la dosar, fiind enumerate cu liniuţă în actele normative menţionate
şi, tot aşa, au fost indicate şi în decizia de sancţionare.
Aşadar, criticile referitoare la lipsa elementelor prevăzute prin art. 252 alin. 2 lit. b
Codul muncii nu este întemeiată, urmând a fi înlăturată ca atare.
Apărările formulate de contestatoare, referitoare la faptul că un contabil-şef are alte
atribuţii decât cele reţinute în sarcina sa nu pot fi primite de către instanţă, întrucât, aşa cum
rezultă fără echivoc din fişa postului şi din codul de conduită, tocmai sarcinile de serviciu
enumerate ca nefiind îndeplinite corespunzător de către contestatoare sunt prevăzute printre
sarcinile sale de serviciu.
În ceea ce priveşte lipsa menţiunilor referitoare la termenul şi instanţa competentă la
care poate fi atacată decizia de sancţionare, tribunalul a avut în vedere că această împrejurare
nu a fost de natură să o împiedice pe contestatoare să formuleze prezenta contestaţie imediat
după emiterea ei, la instanţa competentă.
Aşadar, contestatoarea a declanşat controlul judecătoresc asupra actului contestat,
încât nu se poate reţine sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de sancţionare din această
perspectivă.
Atâta timp cât reclamanta a formulat în termen, contestaţia la instanţa competentă, nu
a fost prejudiciată cu nimic prin neindicarea acestor elemente, în speţă pentru a fi atrasă
nulitatea absolută fiind necesar a se demonstra vătămarea cauzată contestatoarei.
Or, aşa cum arătam, reclamanta nu poate pretinde o astfel de vătămare, tocmai prin
faptul că a declanşat controlul judecătoresc asupra actului sancţionator în termenul legal şi la
instanţa competentă.
Prin urmare, şi aceste critici vor fi înlăturate ca neîntemeiate.
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În speţă nu se pune problema analizării prevederilor art. 252 alin. (1) Codul muncii,
din perspectiva termenelor, întrucât contestatoarei i s-a aplicat sancţiunea avertismentului,
singura care poate fi aplicată fără cercetarea prealabilă disciplinară, astfel cum rezultă expres,
din prevederile art. 251 alin. (1) Codul muncii.
Astfel, în conformitate cu acest text de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio
măsură, cu excepţia celei prevăzute de art. 248 alin. (1) lit. a, nu poate fi dispusă mai înainte
de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
Având în vedere cele expuse anterior, tribunalul a respins excepţia nulităţii absolute a
deciziei nr. 7/09.03.2016, invocată de contestatoarea A.M., ca nefondată.
Pe fond, tribunalul a reţinut că decizia de sancţionare cuprinde faptele reţinute în
sarcina contestatoarei; că reclamanta a îndeplinit necorespunzător sarcinile de serviciu ce-i
reveneau prin fişa postului şi codul de conduită.
Această împrejurare rezultă fără echivoc, din documentaţia amplă depusă la filele 69 –
150 dosar, care relevă că, încă din luna ianuarie 2016, contestatoarei i s-a solicitat în repetate
rânduri, predarea referatelor necesare pentru calculul salariilor, că prin nepredarea acestor
acte, unitatea a fost în imposibilitatea efectuării plăţii salariilor; că fişele de post din anul 2014
luna septembrie – după efectuarea controlului – nu au fost predate; că pentru luna septembrie
2015, i s-a solicitat fişa postului de casier, casiera fiind în concediu, însă contestatoarea a
motivat că nu o poate prezenta întrucât nu a salvat-o în calculator; că nu există o inventariere
a patrimoniului; că nu a procedat la calculul carburantului pentru FAZ; coeficientul de drum.
Din analiza adreselor de la filele 79 şi următoarele, rezultă că pentru îndeplinirea
fiecărei sarcini de serviciu ce-i revenea contestatoarei, conducerea unităţii, şi respectiv colegii
săi erau nevoiţi să întocmească note interne, adrese, prin care să-i solicite acest lucru, ceea ce
nu este normal.
Această împrejurare relevă, într-adevăr, existenţa unei situaţii tensionate între părţile
din litigiu, situaţie determinată însă, de modul în care contestatoarea a înţeles să-şi
îndeplinească atribuţiile de serviciu.
Rezultă, aşadar, că în speţă se conturează elementele răspunderii disciplinare, în sensul
prevăzut prin art. 247 Codul muncii.
De asemenea, la emiterea deciziei de sancţionare, angajatorul a respectat criteriile de
individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 250 Codul muncii, făcând vorbire despre
împrejurările săvârşirii faptei; gradul de vinovăţie; consecinţele abaterii disciplinare;
comportarea generală în serviciu a salariatului şi eventualele sancţiuni disciplinare suferite
anterior. Astfel, unitatea a reţinut că salariata sa nu a mai fost sancţionată anterior, că nu s-au
înregistrat perturbări deosebite în activitatea instituţiei, astfel că reclamanta a fost sancţionată
cu sancţiunea avertismentului scris.
Faţă de cele ce preced, în considerarea art. 272 Codul muncii, prin raportare şi la
contextul legislativ menţionat anterior, tribunalul a respins, ca nefondată, contestaţia
formulată de A.M. împotriva deciziei nr. 7/09.03.2016, emisă de intimata C. nr. S.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel contestatoarea A.M., criticând-o pentru
netemeinicie şi nelegalitate.
În motivarea apelului, arată că prin cererea adresată instanţei la data de 15.03.2016 şi
înregistrată sub nr. 11../86/2016, a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.7/09.03.2016,
emisă de intimata C. nr. S. solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună
anularea deciziei contestate, cu cheltuieli de judecată.
A arătat că este angajată pe postul de contabil şef la C. nr. S. În ultimii 20 de ani, s-a
confruntat cu o atitudine ostilă din partea conducerii unităţii, care a înţeles să-i reproşeze
culpe imaginare şi să o hărţuiască în mod constant.
În acest context, în data de 09.03.2016, i s-a înmânat decizia ce face obiectul prezentei
cauze, document fără antet sau ştampilă, fără număr de înregistrare în Registrul de intrare90

ieşire a instituţiei. În cuprinsul înscrisului cu privire la sancţiunea disciplinară aplicată,
respectiv avertismentul scris conform art. 24% alin. (1) lit. a Codul muncii, n-au evidenţiat
fapte în concret şi nici nu s-au precizat prevederile din codul de conduită sau din contractul de
muncă pe care le-ar fi încălcat, sens în care apreciază că acest document este nul absolut.
În subsidiar, arată că acuzele aduse în cuprinsul deciziei sunt neîntemeiate.
S-a reţinut că a încălcat codul de conduită şi normele din contractul individual de
muncă, nu a întocmit fişele postului pentru compartimentul Financiar– Contabil Administrativ
(FCA) pentru anii 2015-2016, nu a elaborat riscurile pe grupe pentru acelaşi compartiment şi
a refuzat semnarea de documente pe care le-ar fi elaborat incorect şi nu a întocmit fişele de
evaluare pentru angajaţii din domeniul FCA.
Consideră că toate acuzaţiile cuprinse în argumentele consumate nu sunt reale. Potrivit
singurei fişe a postului care i-a fost adusă la cunoştinţă şi ataşată la dosarul său de resurse
umane nu prevede niciuna din obligaţiile despre care se afirmă că nu le-a îndeplinit. De altfel,
în general, contabilul şef are cu totul altfel de atribuţii.
Precizează că activitatea sa este constant verificată de auditori din cadrul Primăriei S.
şi nu i s-a reproşat niciodată întocmirea incorectă a documentelor sau depunerea acestora în
afara termenelor legale.
În calitate de contestatoare, a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de
sancţionare, susţinând incidenţa art. 252 alin. (1) Codul muncii, întrucât actul sancţionator nu
face referire la data abaterii, ci enumera generic pretinse abateri şi nici nu menţionează
prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
contractul colectiv de muncă aplicabil.
Potrivit art. 252 alin. (1) Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii
disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de
la data săvârşirii faptei. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod
obligatoriu, descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea prevederilor
statului de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul
colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; termenul în care sancţiunea
poate fi contestată şi instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Excepţia nulităţii absolute a fost respinsă pe considerentul că dispoziţiile art. 252, alin.
(2) se referă doar la sancţiunile prevăzute în art. 248 alin. (1), cu excepţia art. 248, alin. (1) lit.
a, Codul muncii. Ori, art. 251, alin. (1) din Codul muncii prevede obligativitatea cercetării
disciplinare prealabile cu excepţia sancţiunii prevăzute avertismentului scris. Art. 252 Codul
muncii prevede că aplicarea sancţiunii disciplinare se realizează prin decizie emisă în formă
scrisă şi, cât timp avertismentul scris reprezintă o sancţiune disciplinară, este firesc ca acestuia
să i se aplice aceeaşi formă ca a oricărei sancţiuni disciplinare.
Deosebit de aceasta, instanţa a reţinut că nulitatea absolută prevăzută de art. 252, alin.
(2) este condiţionată de prejudicierea sa, efect juridic de natura nulităţii relative. Nulitatea
absolută priveşte încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes
general şi nu de interesul personal, nulitatea absolută nu se poate nici ignora şi nici nu poate fi
confirmată.
Prin urmare, apreciază că respingerea nulităţii absolute invocată este nelegală şi
netemeinică.
Pe fondul cauzei, arată că nenumăratele note interne emise de directorul C. nr. S. nu au
nici o bază reală.
În drept, şi-a întemeiat apelul pe prevederile art. 486, şi următoarele NCPC art. 248,
251 şi 252 Codul Muncii.
Reclamanta-intimată a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
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Analizând cauza, prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul
este fondat, pentru următoarele considerente:
Reclamanta a invocat în cererea de chemare în judecată nulitatea absolută a deciziei de
sancţionare, în conformitate cu prevederile art.252 literele b şi e din Codul muncii, care
prevăd, sub această sancţiune, obligativitatea prevederii în decizie, printre altele, şi a
următoarelor elemente: e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; f) instanţa
competentă la care sancţiunea poate fi contestată.”
Prima instanţă a reţinut că lipsa menţiunilor referitoare la termenul şi instanţa
competentă la care poate fi atacată decizia de sancţionare nu au împiedicat-o pe contestatoare
să formuleze prezenta contestaţie, imediat după emiterea ei, la instanţa competentă.
Reclamanta nu a fost prejudiciată cu nimic prin indicarea acestor elemente, pentru a fi atrasă
nulitatea absolută fiind necesar a se demonstra vătămarea cauzată contestatoarei.
Astfel cum a arătat şi apelanta, nulitatea absolută prevăzută de art.252 din Codul
muncii priveşte încălcarea unei dispoziţii legale instituite pentru ocrotirea unui interes
general, şi nu a unuia particular. Curtea reţine că omisiunea pârâtei de a insera în dispoziţia
atacată menţiunile referitoare la termenul şi instanţa competentă la care poate fi atacată
decizia de sancţionare aduce nulitatea absolută pentru nerespectarea cerinţelor de formă şi nu
poate fi acoperită prin confirmare, întrucât nulitatea prevăzută de art.252 din Codul muncii are
caracterul unei nulităţi exprese, anume prevăzute de lege. În cazul nulităţilor exprese, legea
instituie o prezumţie ,,juris tantum” de vătămare, astfel încât beneficiarul prezumţiei nu
trebuie să dovedească faptul vătămării, ci doar neobservarea formelor legale.
Faţă de o asemenea omisiune ce conduce la nulitatea absolută a deciziei de sancţionare
pentru nerespectarea condiţiilor de formă cerute de lege cu ocazia emiterii acesteia, Curtea
apreciază că nu se mai impune cercetarea celorlalte critici din memoriul de apel, legate de
fondul cauzei.
Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 480 alin. (2)
din Codul de procedură civilă, Curtea va admite apelul şi va schimba în tot sentinţa atacată,
iar, în rejudecare, va admite excepţia nulităţii absolute a deciziei nr.7/09.03.2016, emisă de
pârâtă, şi va constata nulă absolut această decizie.
13. Excepţie tardivitate decizie de sancţionare disciplinară. Nulitate decizie
pentru lipsa menţiunilor obligatorii.
Deşi era obligatorie inserarea în conţinutul deciziei de sancţionare atacate, în
conformitate cu dispoziţiile art.252 alin.(2) literele e şi f din Codul muncii, a termenului în
care sancţiunea poate fi contestată şi a instanţei competente la care sancţiunea poate fi
contestată, din conţinutul deciziei emise de apelant nu rezultă existenţa acestei menţiuni.
Singura menţiune se referă la posibilitatea angajatului de a contesta decizia la Colegiul de
disciplină de la I.Ş. J.B., cale pe care acesta a şi urmat-o, obţinând Hotărârea nr. 9 din
05.12.2013 a Colegiului de Disciplină de pe lângă I.Ş. J.B., prin care s-a respins contestaţia
reclamantului, hotărâre, de asemenea, contestată în prezenta cauză. Faţă de cele reţinute, şi
având în vedere că apelantul îşi invocă, în fapt, propria culpă, nu se poate socoti contestaţia
reclamantului ca fiind introdusă tardiv.
În mod just prima instanţă a admis excepţia nulităţii absolute a deciziei
nr.58/31.10.2013, emisă de angajator, pentru lipsa descrierii faptei.
Sunt reţinute în sarcina reclamantului fapte generice, de exemplu: ,,abuzuri fizice şi
psihice asupra elevilor clasei”, ,,lovirea elevilor cu sârma (arătătorul) şi/sau palma precum
şi ameninţarea/ intimidarea acestora pentru a nu-şi susţine plângerile înaintate”,
neevidenţiindu-se, în mod concret, datele săvârşirii faptelor, împrejurările săvârşirii acestora
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sau persoanele asupra cărora s-au exercitat pretinsele fapte de violenţă, aspecte de natură a
individualiza faptele pentru analizarea lor de către instanţă şi pentru a-i da posibilitatea
celui sancţionat să se apere, în mod punctual, de cele imputate.
Cum normele referitoare la forma şi conţinutul deciziei de sancţionare sunt norme
juridice imperative, încălcarea lor fiind sancţionată cu nulitatea absolută, Curtea apreciază
că decizia de sancţionare are un caracter formal, lipsa menţiunilor obligatorii pe care
aceasta trebuie să le cuprindă neputând fi complinită prin alte înscrisuri administrate în
acest sens, după cum susţine apelantul I.Ş. al J. B., atunci când invocă faptul că decizia de
sancţionare este complinită de raportul de cercetare disciplinară.
(Secția I Civilă, Decizia nr. 32 din 20.01.2015)
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la 6 ianuarie 2014,
reclamantul Z. L. C., prin Liga Sindicatelor din Î. B., a formulat, în contradictoriu cu pârâţii
L. T. S „Sf. S.” B. şi I. Ş..J. B. contestaţie împotriva Hotărârii I.Ş.J. 9 din 5 decembrie 2013,
solicitând anularea acesteia şi înlăturarea sancţiunii disciplinare „observaţie scrisă” ce i-a fost
aplicată de liceu şi menţinută de inspectorat.
În motivarea în fapt a cererii sale, reclamantul a arătat că prin Decizia nr. 58/
31.10.2013 i s-a aplicat sancţiunea disciplinară susmenţionată, iar contestaţia formulată
împotriva acesteia a fost respinsă de către inspectorul judeţean.
Sancţionarea sa ar fi însă nelegală, deoarece decizia nr.58 nu conţine descrierea
efectivă a motivelor de fapt care i-au atras răspunderea, nefiind menţionată concret latura
materială a abaterii disciplinare ce se consideră că ar fi săvârşit-o, ci, în decizie, s-au reprodus
doar textele din regulament ce ar fi fost încălcate şi s-au folosit expresii „absolut generice şi
neîndestulătoare”, fără să se menţioneze concret măcar un minim de indicii care să informeze
asupra faptei, cum ar fi «elevul sau elevii în cauză, cine a fost vizat de primele acte de
presupusă violenţă şi cine a fost vizat ulterior pentru „a nu-şi susţine plângerile înaintate”,
data presupusei fapte (pentru a verifica eventuala prescripţie), cuvintele adresate, contextul
producerii lor, probele existente şi în special persoanele care le-au perceput şi nivelul lor de
instruire, exprimare şi capacitatea de a-şi exprima ideile în mod neinfluenţat, etc ..».
S-a mai arătat că pentru acest motiv, decizia de sancţionare ar fi lovită de nulitate
absolută, în conformitate cu dispoziţiile art. 76 alin. (1) lit. (a) Codul muncii.
Pe fondul cauzei, reclamantul a arătat că nu a săvârşit nici o faptă de natura celor
generic descrise de art. 84 alin. 7 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al
Învăţământului Preuniversitar şi nici de art. 12 din Regulamentul de Organizare Internă (ROI)
al liceului ori inspectoratului, astfel încât sancţionarea sa ar fi nelegală.
S-a mai subliniat că datorită nedescrierii faptei în cuprinsul deciziei, reclamantul este
„în imposibilitate de a formula apărări efective şi punctuale privind faptele ce i se impută, însă
precizează că, „din informaţiile pe care le am, există unii elevi care au fost determinaţi să dea
nişte declaraţii defavorabile pe care ulterior şi le-au retras sau nu le-au mai recunoscut,
arătând că nu corespund realităţii” .
În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 76 şi 79 din Codul muncii.
În dovedire, s-au depus probe cu înscrisuri.
Prin întâmpinare, pârâtul I. Ş. J.B. a solicitat respingerea contestaţiei arătând că din
referatul analizat de comisia de cercetare rezultă că reclamantul se face vinovat de exercitarea
unor acte de violenţă fizică şi psihică asupra elevilor din unitatea de învăţământ, „nefiind la
prima abatere în acest sens, ci au mai existat reclamaţii la adresa sa privind comportamentul
violent”.
S-a mai arătat că „este foarte grav faptul ca un profesor, oricât de răi ar fi acei elevi, îi
ameninţă cu sârma la şcoală. Consideră sancţiunea disciplinară ca fiind temeinică şi legală
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prin aceea că s-a efectuat descrierea efectivă a motivelor de fapt ce au atras sancţionarea, au
fost respectate prevederile legale privind cercetarea şi sancţionarea.
În fapt, din înscrisurile anexate ar reieşi foarte clar faptul că reclamantul a încălcat
regulamentul, motivele abaterii disciplinare fiind descrise în mod concret în raportul de
cercetare întocmit de către Comisia de disciplină a unităţii de învăţământ.
Sancţiunea s-ar fi acordat după abateri repetate care au adus un prejudiciu de imagine
unităţii şcolare, iar reclamantul a beneficiat de clemenţă şi înţelegerea colegilor de
nenumărate ori.
În dovedirea apărărilor formulate, I.Ş.J. B. a depus înscrisuri.
Şi pârâtul angajator a depus întâmpinare (f. 70 dosar), solicitând respingerea
contestaţiei, argumentând că „din înscrisurile anexate reiese foarte clar faptul că domnul
profesor a încălcat regulamentul, ceea ce a dus la această sancţiune. Motivele abaterii
disciplinare au fost descrise în mod concret în raportul de cercetare întocmit de Comisia de
cercetare (anexa 3). Sancţiunea s-a acordat după abateri repetate care au adus un prejudiciu de
imagine unităţii şcolare şi din punctul lui de vedere este destul de uşoară (...).Nu invocă în
faţa instanţei decât acele motive descrise în raportul de cercetare disciplinară întocmit de
comisia de cercetare care în opinia acestuia face front comun cu însăşi decizia de
sancţionare”.
În dovedirea susţinerilor din această întâmpinare s-au depus înscrisuri.
Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a corectat temeiul juridic al contestaţiei ce
fusese menţionat în mod greşit, precizând că acesta este dat de dispoziţiile art. 252 alin. (2) lit.
a Codul muncii.
S-a mai răspuns apărărilor formulate de I.Ş.J.B., arătându-se că „nu înlătură
argumentele de nulitate invocate de reclamant, reiterându-se în mod eronat ideea că motivarea
sancţiunii este completă deoarece descrierea faptei este realizată prin raportul de cercetare
disciplinară.
În plus, aceeaşi obligaţie a descrierii complete în fapt a abaterii este preluată şi în
punctul 8.5.7. din Procedura operaţională privind cercetarea abaterilor disciplinare - ce a fost
ataşată întâmpinării de către I.Ş.J, unde se menţionează şi obligaţia de a se menţiona şi gradul
de vinovăţie, împrejurările comiterii faptei”.
Prin sentinţa civilă nr. 1002 din 10.09.2014, Tribunalul Botoşani a admis excepţia
nulităţii absolute a Deciziei nr. 58/31.10.2013, emisă de angajator şi, pe cale de consecinţă, a
constatat nulitatea absolută a acestei decizii, admiţând contestaţia împotriva Hotărârii nr.
9/5.12.2013 a Colegiului de Disciplină de pe lângă I.Ş.J. B. şi a Deciziei nr. 58/31.10.2013,
contestaţie formulată de reclamantul Z.L.C.- prin L.S. din Î. B., în contradictoriu cu pârâţii
L.T.S.,Sf.S.” B. şi I.Ş. J. B. Pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamantului suma de 500 lei
reprezentând cheltuieli de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a avut în vedere următoarele:
Prin Decizia 58/31.10.2013, pârâtul angajator a aplicat reclamantului în calitate de
profesor psihopedagogie specială sancţiunea disciplinară a „observaţiei scrise”, în
conformitate cu dispoziţiile art. 280 din Legea 1/2011.
S-a menţionat expres în preambulul deciziei că această sancţiune este luată „în baza
Raportului de anchetă privind desfăşurarea cercetării disciplinare înregistrat cu nr.
489/25.10.2013 la unitate”, „urmare a nerespectării normelor de conduită în unitate prin
lovirea elevilor cu sârmă (arătătorul) şi/ sau palma precum şi ameninţarea/intimidarea acestora
pentru a nu-şi susţine plângerile înaintate”.
De asemenea, în finalul deciziei s-a reiterat menţiunea „Conform Raportului de
anchetă nr. 489 din 25.10.2013, întocmit de comisia de cercetare, rezultă că domnul prof. Z.L.
C. se face vinovat de acuzele care i se aduc, comportamentul dumnealui încălcând grav codul
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deontologic al meseriei de educator, dăunând interesului învăţământului şi prestigiului
instituţiei”.
Totodată, s-au enumerat temeiurile emiterii deciziei – art. 12 din Regulamentul de
Organizare Internă a Liceului T.S. „S.” şi Hotărârea Consiliului de Administraţie 4/
29.10.2013 – precum şi textul de lege încălcat: art. 84 alin. (7) din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar.
Prin Hotărârea nr. 9/5.12.2013, Colegiul de disciplină al I.Ş.J. Botoşani a respins
contestaţia reclamantului împotriva deciziei de sancţionare.
La soluţionarea cauzei, tribunalul a avut în vedere dispoziţiile art. 252 alin. (2) Codul
muncii potrivit cărora: „(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod
obligatoriu: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară (...)”.
De asemenea, Curtea Constituţională, învestită cu soluţionarea excepţiilor de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor fostului art. 268 alin. (2) (actual art.252 alin. (2)) din
Codul muncii, a stabilit în mod constant că menţiunile şi precizările pe care în mod
obligatoriu trebuie să le conţină decizia de aplicare a unei sancţiuni disciplinare au rolul de a-l
informa corect şi complet pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept
pentru care i se aplică sancţiunea, aceste menţiuni fiind necesare şi pentru instanţa de judecată
pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii luate (deciziile nr. 383/2005, nr. 58/2007,
nr. 319/2007 şi nr. 654/2007 ale Curţii Constituţionale).
Astfel, în cuprinsul deciziei 319/2007, Curtea a constatat că art.268 alin. (2) (actual 252
alin. (2) din Codul Muncii) „se înscrie printre cele care au ca scop asigurarea stabilităţii
raporturilor de muncă, a desfăşurării acestora în condiţii de legalitate şi a respectării
drepturilor şi îndatoririlor ambelor părţi ale raportului juridic de muncă. În acelaşi timp,
sunt menite să asigure apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului, având în
vedere poziţia obiectiv dominantă a angajatorului în desfăşurarea raportului de muncă.
Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi, în mod special, încetarea raportului de muncă
din voinţa unilaterală a angajatorului sunt permise cu respectarea unor condiţii de fond şi de
formă riguros reglementate de legislaţia muncii, în scopul prevenirii eventualelor conduite
abuzive ale angajatorului.
Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de
aplicare a sancţiunii disciplinare au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet
pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care i se aplică
sancţiunea, inclusiv cu privire la căile de atac şi termenele în care are dreptul să constate
temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului.
Angajatorul, întrucât deţine toate datele, probele şi informaţiile pe care se întemeiază
măsura dispusă, trebuie să facă dovada temeiniciei şi legalităţii acelei măsuri, salariatul
putând doar să le combată prin alte dovezi pertinente. Astfel, menţiunile şi precizările
prevăzute de textul de lege sunt necesare şi pentru instanţa judecătorească, în vederea
soluţionării legale şi temeinice a eventualelor litigii determinate de actul angajatorului.”
Or, în speţă, tribunalul a constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 252 alin. (2)
lit. a, nefiind descrisă în decizie fapta ce i se impută reclamantului ca abatere disciplinară.
Astfel, este de observat că în cuprinsul deciziei nu sunt menţionate elementele esenţiale
de individualizare a faptei săvârşite. Nu sunt trecute data şi locul comiterii acţiunii de violenţă
reţinute şi nici împrejurările concrete: asupra căror elevi, cuvintele adresate, contextul în care
a acţionat reclamantul, ce persoane au fost prezente şi situaţia lor - dacă aveau sau nu
capacitate de percepţie şi exprimare păstrată în integralitate.
În lipsa elementelor respective de individualizare, instanţa este în imposibilitate de a
verifica existenţa faptei şi a caracterului acesteia de abatere disciplinară, întrucât angajatorul
nu poate completa decizia de sancţionare prin alte acte ulterioare şi nici nu poate invoca în
faţa instanţei învestite cu soluţionarea contestaţiei, alte motive de fapt.
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De asemenea, simpla referire din decizia de sancţionare la raportul de anchetă
489/25.10.2013, nu este de natură a complini cerinţa legii referitoare la obligativitatea
descrierii faptei.
De altfel, este de observat că nici măcar din concluziile acestui raport de anchetă nu
rezultă care sunt cu exactitate faptele reţinute la finalul cercetării, împrejurările şi datele
săvârşirii (în contextul în care s-a invocat că reclamantul nu este la prima abatere, astfel încât
este necesar a se distinge care fapte au fost avute în vedere), ci, s-a expus ca şi concluzie, doar
afirmaţia cu caracter generic (preluată apoi şi în decizie) că „toate acestea conduc la concluzia
că într-adevăr domnul profesor Z.L.C. se face vinovat de acuzele care i se aduc,
comportamentul dumnealui încălcând grav codul deontologic al meseriei de educator,
dăunând interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei”.
De altfel, obligativitatea descrierii faptei (ceea ce presupune individualizarea sa prin
data şi împrejurările săvârşirii) este prevăzută inclusiv la punctul 8.5.7.1 din „Procedura
operaţională privind cercetarea abaterilor disciplinare, procedură aprobată de chiar unitatea
şcolară angajatoare (f. 42). Astfel, această normă internă prevede expres faptul că „Decizia de
sancţionare va cuprinde în mod obligatoriu în preambul, descrierea faptei săvârşite de salariat
care constituie abatere disciplinară, gradul de vinovăţie, împrejurările în care a fost comisă
fapta (...)”.
Aşa fiind, întrucât dispoziţiile art. 252 alin. (2) au caracter imperativ, iar nerespectarea
lor atrage nulitatea absolută a deciziei de sancţionare, instanţa a admis contestaţia împotriva
deciziei respective şi a hotărârii Colegiului de disciplină.
Împotriva sentinţei au declarat apel pârâţii L.T.S. „S” B şi I. Ş. J. B.
În dezvoltarea motivelor de apel, întemeiate pe dispoziţiile art. 466 şi urm. din Noul cod
de procedură civilă, apelantul L.T.S.„S.” a criticat sentinţa instanţei de fond pentru
nelegalitate şi netemeinicie, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a soluţionat cauza pe fond, deşi acţiunea cu care a fost sesizată era tardiv
introdusă, adică după împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut de dispoziţiile art. 268 lit.
b) din Codul muncii. Potrivit textului, termenul de 30 de zile curge de la data comunicării
deciziei de sancţionare disciplinară şi nu de la data comunicării Hotărârii pronunţate de
Colegiul de disciplină de pe lângă IŞ J B..
Din acest punct de vedere, înţelege să invoce excepţia tardivităţii formulării acţiunii.
Este adevărat că, potrivit art. 17-18 din Ordinul MECTS nr. 3866/2012, împotriva
hotărârii colegiului se poate face acţiune la instanţă în termen de 30 de zile de la comunicare,
dar acest termen are în vedere doar hotărârea colegiului, nu şi decizia de sancţionare
disciplinară care are propriul termen de contestare de 30 de zile prevăzut de art. 268 lit.b) din
Codul muncii.
Ordinul MECTS a fost dat în aplicarea art.280 şi urm. din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, iar, potrivit art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, persoana sancţionată are dreptul
de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare decizia de sancţionare la colegiul de
disciplină de pe lângă IŞ J.
Procedura administrativ – jurisdicţională, prevăzută de Ordinul MECTS este una
facultativă şi nu o procedură prealabilă obligatorie pe care persoana sancţionată trebuie să o
respecte anterior sesizării instanţei, astfel încât dacă persoana sancţionată doreşte să urmeze
ambele proceduri, ea trebuie să respecte toate termenele procedurale.
Ordinul nr. 3866/2012, ca act normativ inferior în ierarhia actelor normative, nu poate
contraveni dispoziţiilor Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii. Pe de altă parte, potrivit art.
78 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, „ordinele, instrucţiunile şi
alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în
executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor
acestora”.
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Din acest punct de vedere, în situaţia în care s-ar considera că cele două acte normative
conţin termene de sesizare a instanţei diferite, ce se calculează de la momente diferite, ar
trebui acordată prevalenţă dispoziţiilor Codului muncii, în timp ce dispoziţiile ordinului ar
trebui calificate ca nelegale.
La o analiză atentă, însă, se constată că cele două acte normative nu se contrazic,
întrucât art. 268 lit. c) din Codul muncii reglementează termenul de sesizare a instanţei în
privinţa deciziei de sancţionare disciplinară, în timp ce art. 17-18 din Ordin reglementează
termenul de sesizare a instanţei împotriva hotărârii colegiului de disciplină de pe lângă IŞJ.
Aşadar, persoana sancţionată trebuie să respecte ambele termene, dacă doreşte să
parcurgă şi procedura administrativ jurisdicţională.
Pentru pârât, însă, dacă contestaţia reclamantului ar fi fost admisă de către colegiul de
disciplină, singurul termen de respectat ar fi fost cel de 30 de zile de la data comunicării unei
asemenea hotărâri.
În dezvoltarea motivelor de apel, I.Ş.J.B., a criticat sentinţa instanţei de fond, solicitând
anularea în totalitate a acesteia, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă nu a ţinut cont de faptul că domnul Z. L. C. a fost sancţionat în temeiul
art. 280 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
Pe fond, solicită respingerea acţiunii formulate de reclamant cu privire la contestarea
sancţiunii disciplinare stabilită de comisia de disciplina/consiliul de administraţie al liceului,
dată prin Decizia nr.58/31.10.2013, sancţiune menţinută şi de ISJ B. prin Decizia nr.
9/5.12.2013.
Prima instanţă nu a ţinut cont de faptul că personalul didactic şi personalul didactic
auxiliar din învăţământ are la baza funcţionarii sale o lege specială, Legea Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011.
Solicită menţinerea sancţiunii disciplinare „Observaţie scrisă”, aplicată conform art.
280 din Legea nr. 1/2011, reţinându-se în sarcina profesorului încălcarea articolului 84 aliniat
(7) din ROFUIP, articolul 12 din ROI a L T S "S." B., prin exercitarea unor acte de violenţă
fizică şi psihică asupra elevilor din unitatea de învăţământ.
Menţionează faptul că domnul profesor nu se află la prima abatere în acest sens,
considerând sancţiunea disciplinară ca fiind temeinică şi legală, prin aceea că s-a efectuat
descrierea efectivă a motivelor de fapt ce au atras sancţionarea, au fost respectate prevederile
legale privind cercetarea şi sancţionarea.
In fapt, din înscrisurile anexate reiese foarte clar faptul că domnul profesor a încălcat
regulamentul, ceea ce a dus la această sancţiune. Motivele abaterii disciplinare au fost
descrise în mod concret în raportul de cercetare întocmit de către Comisia de cercetare.
Sancţiunea s-a acordat după abateri repetate care au adus un prejudiciu de imagine
unităţii şcolare, fiind destul de uşoară.
Profesorul Z. L. C. a beneficiat de clemenţa şi înţelegerea colegilor de nenumărate ori la
unitatea de învăţământ; demararea cercetării disciplinare şi aplicarea sancţiunii s-a făcut
urmare a sesizării venite din partea C. de P. „E. D.”, prin adresa nr. 256/9.10.2013, copilul
agasat fiind instituţionalizat.
Unitatea de învăţământ şi sistemul de învăţământ protejează, prin regulament, aceşti
copii, cu atât mai mult cu cât vorbim despre o şcoală specială în care elevilor li se acordă
permanent asistenţă psiho-pedagogică.
Susţine apelantul că instanţa de judecată poate verifica existenţa faptelor şi întrunirea
elementelor constitutive ale abaterii disciplinare, cu martori sau membri ai comisiei de
cercetare. Se precizează că nu invocă decât motivele descrise în raportul de cercetare
disciplinară întocmit de comisia de cercetare.
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Solicită a se reţine faptul că, contestatorul face referire la art. 76 alin. (1) lit. a) din
Codul muncii, care se referă la concediere şi nu la sancţiunea acordată conform Legii nr.
1/2011.
Prin întâmpinarea formulată în cauză de către intimat, prin L.S. I.B., se solicită
respingerea, ca nefondate, a celor două apeluri.
Analizând actele dosarului, Curtea constată apelurile nefondate, pentru următoarele
considerente:
Referitor la motivul vizând tardivitatea introducerii contestaţiei, susţinut de către L.T.
S. ,,S S ”Botoşani, pentru prima oară în cadrul memoriului de apel, Curtea reţine că această
critică este neîntemeiată. Astfel, deşi era obligatorie inserarea în conţinutul deciziei de
sancţionare atacate, în conformitate cu dispoziţiile art.252 alin. (2) literele e şi f din Codul
muncii, a termenului în care sancţiunea poate fi contestată şi a instanţei competente la care
sancţiunea poate fi contestată, din conţinutul deciziei emise de apelant nu rezultă existenţa
acestei menţiuni. Singura menţiune se referă la posibilitatea angajatului de a contesta decizia
la Colegiul de disciplină de la I.S.J.B., cale pe care acesta a şi urmat-o, obţinând Hotărârea
nr.9 din 05.12.2013 a Colegiului de Disciplină de pe lângă I.Ş.J.B., prin care s-a respins
contestaţia reclamantului, hotărâre, de asemenea, contestată în prezenta cauză. Faţă de cele
reţinute, şi având în vedere că apelantul îşi invocă, în fapt, propria culpă, nu se poate socoti
contestaţia reclamantului ca fiind introdusă tardiv.
În ceea ce priveşte celelalte critici invocate de către pârâtul I.Ş. al J.B., Curtea constată
că în mod just prima instanţă a admis excepţia nulităţii absolute a deciziei nr.58/31.10.2013,
emisă de angajator, pentru lipsa descrierii faptei.
Din conţinutul deciziei rezultă că îi sunt reţinute reclamantului fapte generice, de
exemplu: ,,abuzuri fizice şi psihice asupra elevilor clasei”, ,,lovirea elevilor cu sirma
(arătătorul) şi/sau palma precum şi ameninţarea/intimidarea acestora pentru a nu-şi susţine
plângerile înaintate”, neevidenţiindu-se, în mod concret, datele săvârşirii faptelor,
împrejurările săvârşirii acestora sau persoanele asupra cărora s-au exercitat pretinsele fapte de
violenţă, aspecte de natură a individualiza faptele pentru analizarea lor de către instanţă şi
pentru a-i da posibilitatea celui sancţionat să se apere, în mod punctual, de cele imputate.
Cum normele referitoare la forma şi conţinutul deciziei de sancţionare sunt norme
juridice imperative, încălcarea lor fiind sancţionată cu nulitatea absolută, Curtea apreciază
că decizia de sancţionare are un caracter formal, lipsa menţiunilor obligatorii pe care
aceasta trebuie să le cuprindă neputând fi complinită prin alte înscrisuri administrate în
acest sens, după cum susţine apelantul I. Ş. al J. B., atunci când invocă faptul că decizia de
sancţionare este complinită de raportul de cercetare disciplinară.
Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu prevederile art.480 alin. (1)
din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge apelurile ca nefondate.
14. Cercetare disciplinară prealabilă. Caracterul facultativ al procedurii
înscrierii în fals. Individualizarea sancţiunii disciplinare.
Conform art. 307 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda judecata în vederea
trimiterii la parchet a declaraţiei de denunţ a înscrisului ca fiind fals, însă această prevedere
nu este una imperativă, ci facultativă, şi numai în condiţiile în care este indicat autorul
falsului sau complicele acestuia. Or, în cauză, contestatorul nu a făcut astfel de precizări, iar
mai mult decât atât, avea posibilitatea de a se adresa în mod direct parchetului cu plângere
pentru săvârşirea infracţiunii de fals.
Reglementările cuprinse în art. 251 Codul muncii, referitoare la cercetarea
disciplinară prealabilă, nu prevăd un termen limită în interiorul căruia să se procedeze la
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convocarea în scris a salariatului în vederea realizării acestei proceduri, aşa încât criticile
referitoare la nerespectarea termenului minim de 24 de ore şi calificarea acestuia ca fiind
nerezonabil nu sunt întemeiate. Art. 251 alin. (4) Codul muncii prevede dreptul salariatului
de a-şi formula apărări, de a propune probe şi de a cere să fie asistat de un reprezentant al
sindicatului, prin urmare contestatorul avea dreptul de a solicita un termen, în condiţiile în
care ar fi apreciat că timpul pentru pregătirea apărării este prea scurt. Nu s-a dovedit de
către contestator faptul că i s-au refuzat probe în apărare sau alte precizări ori explicaţii în
afara celor date prin nota explicativă, nici nu s-a arătat de către acesta în ce a constat
limitarea posibilităţii reale şi concrete de a se apăra prin toate mijloacele legale de care ar
putea dispune, în condiţiile în care nu s-a invocat că a solicitat şi i-a fost respinsă cererea de
acordare a unui termen în vederea pregătirii apărării.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 1045 din 29 .11.2016)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data 9.12.2015 şi înregistrată sub nr.
59../86/2015, contestatorul ŢC, în contradictoriu cu intimata Şcoala Gimnazială O, a formulat
contestaţie împotriva deciziei nr. 85 din 16.10.2015 prin care s-a dispus sancţionarea sa cu
desfacerea contractului individual de muncă, în temeiul art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003,
solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei contestate,
reintegrarea sa pe funcţia deţinută anterior şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale
cuvenite la zi.
În motivare, contestatorul a arătat că este angajatul unităţii şcolare intimate, având
funcţia de muncitor necalificat, conform contractului individual de muncă nr. 53 din
20.10.1991.
A mai precizat că, aşa cum rezultă din cuprinsul deciziei atacate, încălcarea a constat
în faptul că, la ora 12:48 nu se afla la locul de muncă – în incinta şcolii cu toate că era în
timpul programului. Aşadar, a fost sunat şi i s-a cerut să se prezinte la serviciu, fapt ce s-a şi
întâmplat.
A mai arătat că, în conformitate cu anexa 1 la contractul de muncă, conform fişei
postului, programul său de lucru pentru lunile de iarnă este zilnic de luni până vineri, cu
intervalele orare 5,00-8,00; 10,00-11,00; 13,00 – 16,00 şi 19,30-20,30.
A mai menţionat că, la ora 12:48 era în afara programului şi s-a deplasat până acasă
pentru a lua masa, urmând să se întoarcă la ora 13,oo, nefiind adevărat faptul că a recunoscut
consumarea de băuturi alcoolice în timpul programului. Mai mult, în perioada respectivă a
avut un accident la mână, a suferit o fractură şi urna tratament cu antibiotice – alcoolul fiind
contraindicat.
De fapt, decizia de desfacere a contractului individual de muncă este un act absolut
arbitrar, nefondat, iar doamna director dorea cu orice preţ să-l dea afară din serviciu. Tot
timpul şi-a făcut treaba la locul de muncă, fiind singurul întreţinător al familiei, iar pierderea
locului de muncă este o măsură excesivă.
Prin sentinţa civilă nr. 545 din 26 aprilie 2016 Tribunalul Suceava a respins contestaţia
formulată de contestatorul ŢC, ca nefondată şi a obligat contestatorul să plătească intimatei,
suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
A reţinut prima instanţă că potrivit procesului verbal încheiat la data de 10.11.2015 –
fila 65 dosar, rezultă că, la data critică, reclamantul a fost căutat la locul de muncă pentru a i
se înmâna convocarea; că i s-a atras atenţia că nu respectă programul de lucru (nefiind găsit la
serviciu în timpul programului; că luându-se legătura telefonic cu acesta, contestatorul a
recunoscut că era acasă şi că va reveni la şcoală; că a refuzat să semneze de primire adresa
depusă la fila 64 dosar, prin care i s-a solicitat o notă explicativă.
Persoana care a luat cunoştinţă despre fapta constituind abatere disciplinară, respectiv
directorul şcolii, a întocmit un referat în acest sens, înaintat Comisiei de disciplină; comisia de
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disciplină există în cadrul unităţii şcolare, ca şi mecanism abilitat cu asemenea atribuţii;
salariatul a fost convocat mai întâi telefonic, apoi în scris, în vederea desfăşurării cercetării
disciplinare prealabile, semnând de primire, aşa cum arătam anterior, după ce a refuzat să
semneze convocarea iniţială (filele 60 şi 64 dosar 61../86/2015).
În atare împrejurări, instanţa a înlăturat ca neîntemeiată, critica reclamantului
referitoare la nelegala citare şi la neîndeplinirea procedurii de înştiinţare în vederea prezentării
în faţa comisiei de cercetare prealabilă disciplinară.
Aceasta, cu atât mai mult cu cât textul art. 251 Codul muncii nu impune un termen în
care să se facă convocarea; pe de altă parte, contestatorul a avut timpul necesar pentru a-şi
pregăti apărarea şi pentru depunerea dovezilor în susţinerea afirmaţiilor sale referitoare la
tratamentul medical urmat.
Din această perspectivă, tribunalul a reţinut ca şi element determinat pentru acordarea
unui termen în acest scop, şi apropierea locului de muncă, de domiciliul contestatorului. Nu se
poate susţine, în asemenea condiţii, că reclamantului i s-ar fi încălcat dreptul la apărare.
În ceea ce priveşte conţinutul deciziei de sancţionare, instanţa a reţinut că în preambul,
sunt enumerate actele normative interne avute în vedere de către angajator, respectiv: decizia
de numire a comisiei de disciplină; raportul nr. 250912.11.2015 întocmit de Comisia de
cercetare disciplinară; sesizarea 448/10.10.2015, procesul verbal 2461/10.11.2015 a aceleiaşi
comisii, privind declanşarea procedurii cercetării; adresele de convocare a contestatorului;
nota explicativă; declaraţia doamnei profesoare MI.
Apoi, în dispozitiv, art. 1 individualizează sancţiunea aplicată, pentru ca în art. 2 să se
dezvolte pe larg, fapta contestatorului, cu indicarea actelor normative interne ale
angajatorului, a legilor şi regulamentelor a căror încălcare constituie abatere disciplinară.
Astfel, s-a reţinut în sarcina contestatorului, încălcarea dispoziţiilor art. 63 – alin. (2)
lit. a, b, c, e, j şi l din Regulamentul de Ordine Interioară nr. 1942/7.09.2015 art. 65 alin. (3)
lit. a din acelaşi act normativ; alin. (7) şi (8) din contractul individual de muncă 53/1991 şi
atribuţiile din fişa postului 169/28.01.2015.
La aliniatul (2) al art. 2 din decizie este redat punctul de vedere al salariatului,
consemnat în nota explicativă 2507/11.11.2015; aliniatul (3) dezvoltă motivele pentru care au
fost înlăturate apărările acestuia; împrejurările în care a fost săvârşită fapta; descrierea faptei
ce constituie abatere disciplinară; gradul de vinovăţie; consecinţele abaterii disciplinare;
comportarea generală a salariatului la serviciu şi sancţiunile disciplinare; temeiul de drept al
aplicării sancţiunii; termenul în care decizia poate fi contestată, precum şi instanţa.
Potrivit art. 252 alin. (2) Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia se
cuprind în mod obligatoriu: descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; precizarea
prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
CCM aplicabil care au fost încălcate de salariat; motivele pentru care au fost înlăturate
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru
care, în condiţiile art. 251 alin. (3) nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza
căruia sancţiunea disciplinară se aplică; termenul în care sancţiunea poate fi contestată.
Raportând acest text de lege la menţiunile deciziei de sancţionare, tribunalul a reţinut
că acest act cuprinde toate elementele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, aşa încât
apărările formulate de către contestator, în conformitate cu care decizia de sancţionare nu
cuprinde aceste elemente, vor fi înlăturate la nesusţinute.
Pentru a verifica aspectele legate de faptele reţinute în sarcina reclamantului, la
solicitarea părţilor, instanţa a admis şi administrat proba cu verificarea de scripte, proba cu
înscrisuri şi proba cu martori.
Proba cu verificarea înscrisurilor a fost administrată în condiţiile art. 302 alin. (2) şi
art. 303 Cod procedură civilă, nefiind semnalate inadvertenţe între scrisul contestatorului de
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pe actele de la dosar şi semnăturile executate de el în faţa instanţei (fila 227dosar
5955/86/2015).
În ceea ce priveşte orele suplimentare, foile de pontaj şi condicile de prezenţă depuse
în dosar, corelate cu absenţa de la serviciu, în repetate rânduri, a contestatorului, nu sunt
măsură să demonstreze că domnul ŢC ar fi efectuat ore peste programul de muncă aşa cum a
fost descris în Anexa la fişa postului.
Faptul că în perioada de iarnă, începea activitatea de la şase dimineaţa, nu se
circumscrie unui orar suplimentar, ci specificului atribuţiilor pe care reclamantul le avea de
îndeplinit în acea perioadă a anului, respectiv înlăturarea depunerilor de zăpadă şi încălzirea
şcolii.
Potrivit art. 121 Codul muncii, la solicitarea angajatorului, salariaţii pot efectua muncă
suplimentară, cu respectarea art. 114-115, după caz.
La dosar nu există probe din care să rezulte că angajatorul a solicitat reclamantului
efectuarea orelor suplimentare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul ŢC, criticând-o pentru nelegalitate
şi netemeinicie.
În motivare, a arătat că instanţa de fond nu a încheiat cercetarea judecătorească în
condiţii de publicitate şi contradictorialitate, după cum impun prevederile codului de
procedură civilă.
Din analiza considerentelor sentinţei civile apelate rezultă că instanţa a apreciat că
proba cu verificarea înscrisurilor a fost administrată în condiţiile art. 302 alin. (2) şi art.303
Cod procedură civilă, nefiind semnalate inadvertenţe între scrisul contestatorului de pe actele
de la dosar şi semnăturile executate de el în faţa instanţei. Această concluzie apare doar în
cadrul considerentelor sentinţei, însă nu a fost dedusă în urma dezbaterii contradictorii a
solicitării de înscriere în fals, după cum impun în mod concret dispoziţiile art. 302 şi 303 Cod
procedură civilă.
Mai mult ca atât, instanţa de fond a realizat în mod indirect o schimbare a calificării
cererii de denunţare ca false a înscrisurilor depuse de către intimată, schimbând şi procedura
de soluţionare a unei astfel de cereri cu procedura comparării înscrisurilor. Aceste aspecte ale
procedurii contradictoriale, care a avut loc în faţa instanţei de fond, au dus la vicierea
cercetării judecătoreşti, iar aceasta nu a fost încheiată în mod efectiv.
Pe fondul cauzei, arată că soluţia instanţei este nefondată sub aspectul aprecierii
întrunirii condiţiilor procedurale de desfăşurare a cercetării disciplinare.
Mai arată că soluţia instanţei de fond este nefondată pentru că, în fapt, abaterea
disciplinară imputată contestatorului nu există.
Consideră că soluţia primei instanţe este netemeinică din perspectiva individualizării
sancţiunii disciplinare aplicate. Astfel, fără a se ţine seama de dispoziţiile art. 250 din Codul
muncii, angajatorul a aplicat cea mai dură sancţiune disciplinară, deşi contestatorul a fost
apreciat în ultimii trei ani ca având o prestaţie satisfăcătoare în muncă.
Selectarea măsurii disciplinare de desfacere disciplinară a contractului de muncă se
face fără vreo justificare verificabilă, scrisă, care să ateste însăşi existenţa acestei etape
indispensabile din procesul de angajare a răspunderii disciplinare a angajatului, fapt ce
contravine art. 250 din Codul Muncii.
Consideră că în împrejurările în care supune controlului judecătoresc decizia de
concediere, pentru motivul că este contrară principiului proporţionalităţii sancţiunilor
disciplinare, îi sunt lezate drepturile subiective de lipsa motivării sancţiunii aplicate din
perspectiva dispoziţiilor art. 250 din Codul Muncii.
Solicită plata drepturilor salariale cuvenite pentru orele lucrate peste program în
decursul perioadei noiembrie 2012 - noiembrie 2015, reprezentând 540 ore de muncă efectivă.
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Prin decizia civilă nr. 1045/29 noiembrie 2016, Curtea de Apel Suceava a respins
apelul ca nefondat. A reţinut, în ce priveşte înscrisurile denunţate ca fiind false, că instanţa de
fond a pus în vedere apărătoarei intimatei să aducă la următorul termen înscrisurile contestate,
în original, consemnând în încheiere că urmează să procedeze conform prevederilor art. 305
Cod procedură civilă. Este evident faptul că, în instrumentarea cererii de denunţare a
înscrisurilor ca fiind false, prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile art. 304 şi următoarele
Cod procedură civilă, procedând – la următorul termen de judecată din 11.04.2016 (f. 496
fond) – la luarea specimenelor de semnătură (fila 227 fond) şi la constatarea stării
înscrisurilor, conform art. 305 Cod procedură civilă, aspecte consemnate în încheierea de la
data respectivă. La acelaşi termen, instanţa a constatat inexistenţa în cuprinsul înscrisurilor a
ştersăturilor sau a modificărilor de orice fel şi a întrebat-o pe apărătoarea contestatorului dacă
mai are alte probe de solicitat sau cereri de formulat, răspunsul fiind negativ. Astfel, în urma
constatării conformităţii înscrisurilor de către instanţă şi în lipsa opoziţiei sau a altor solicitări
în acest sens din partea apărătoarei contestatorului, în mod corect instanţa de fond a apreciat
înscrisurile ca fiind recunoscute şi le-a avut în vedere la soluţionarea cauzei. Nu este
întemeiată critica apelantului referitoare la faptul că instanţa nu a sesizat parchetul competent,
deşi avea această posibilitate. Conform art. 307 Cod procedură civilă, instanţa poate suspenda
judecata în vederea trimiterii la parchet a declaraţiei de denunţ a înscrisului ca fiind fals, însă
această prevedere nu este una imperativă, ci facultativă, şi numai în condiţiile în care este
indicat autorul falsului sau complicele acestuia. Ori, în cauză, contestatorul nu a făcut astfel
de precizări, iar mai mult decât atât, avea posibilitatea de a se adresa în mod direct parchetului
cu plângere pentru săvârşirea infracţiunii de fals. Nu se poate reţine nici critica referitoare la
schimbarea în mod indirect, de către instanţa de fond, a calificării cererii de denunţare ca false
a înscrisurilor depuse de intimată şi a soluţionării acestei cereri prin procedura comparării
înscrisurilor. Este real faptul că, în considerentele sentinţei, s-a făcut referire la art. 302 şi 303
Cod procedură civilă, care privesc o procedură de verificare a înscrisurilor sub semnătură
privată, însă, aşa cum am arătat anterior, denunţarea înscrisurilor oficiale ca false, de către
contestator a fost analizată de către prima instanţă din perspectiva art. 304 şi urm Cod
procedură civilă, aşa cum s-a consemnat în încheierile de şedinţă din 14.03.2016 şi
11.04.2016, fiind verificată starea înscrisurilor originale în prezenţa părţilor şi fiind
consemnată poziţia apărătoarei contestatorului, aceasta neavând cereri de formulat,
împrejurare în care instanţa a apreciat înscrisurile ca fiind recunoscute.
În ce priveşte criticile referitoare la desfăşurarea cercetării disciplinare, Curtea
constată că sunt, de asemenea, nefondate.
Reglementările cuprinse în art. 251 Codul muncii, referitoare la cercetarea disciplinară
prealabilă, nu prevăd un termen limită în interiorul căruia să se procedeze la convocarea în
scris a salariatului în vederea realizării acestei proceduri, aşa încât criticile referitoare la
nerespectarea termenului minim de 24 de ore şi calificarea acestuia ca fiind nerezonabil nu
sunt întemeiate. Art. 251 alin. 4 Codul muncii prevede dreptul salariatului de a-şi formula
apărări, de a propune probe şi de a cere să fie asistat de un reprezentant al sindicatului, prin
urmare contestatorul avea dreptul de a solicita un termen, în condiţiile în care ar fi apreciat că
timpul pentru pregătirea apărării este prea scurt. De altfel, la momentul cercetării,
contestatorul nu a formulat nicio obiecţie referitoare la termenul scurt dintre momentul
semnării convocării şi momentul desfăşurării cercetării prealabile, aşa încât Curtea apreciază
că invocarea acestui aspect pe parcursul judecăţii nu a fost determinată de o încălcare reală a
dreptului la apărare în cadrul cercetării disciplinare. Aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la
filele 61 şi următoarele vol. I dosar fond, la data de 10.11.2015, după constatarea faptelor
imputate contestatorului, acesta a fost convocat în scris pentru aceeaşi zi, în vederea oferirii
unor explicaţii în legătură cu atitudinea la locul de muncă. În urma refuzului de a semna,
manifestat de contestator, care nu se afla la locul de muncă dar care s-a prezentat în faţa
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comisiei de cercetare disciplinară după ce a fost contactat telefonic, s-a decis întocmirea unei
noi adrese, cu o nouă convocare pentru ziua următoare, aşa încât contestatorul că aibă
posibilitatea de a se apăra faţă de acuzele care i se aduc (f. 65 fond vol. I). Această a doua
convocare a fost semnată de către contestator (fila 60 vol. I fond), care a răspuns în scris
întrebărilor comisiei (f. 61 fond), fiind întocmit ulterior, la data de 12.11.2015, Referatul de
cercetare prealabilă (f. 53 vol. I fond).
În raport de această situaţie de fapt, dovedită cu înscrisurile menţionate mai sus,
Curtea apreciază că nu este dată nulitatea deciziei de sancţionare din perspectiva art. 251
Codul muncii, fiind îndeplinită şi cerinţa prevăzută, sub sancţiunea nulităţii, la art. 252 lit. c
Codul muncii referitoare la obligativitatea consemnării motivelor pentru care au fost înlăturate
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare. Nu s-a dovedit de către
contestator faptul că i s-au refuzat probe în apărare sau alte precizări ori explicaţii în afara
celor date prin nota explicativă, nici nu s-a arătat de către acesta în ce a constat limitarea
posibilităţii reale şi concrete de a se apăra prin toate mijloacele legale de care ar putea
dispune, în condiţiile în care nu s-a invocat că a solicitat şi i-a fost respinsă cererea de
acordare a unui termen în vederea pregătirii apărării.
Critica privind greşita reţinere a părăsirii locului de muncă în timpul programului este,
de asemenea, nefondată.
Apelantul susţine că la data de 10.11.2015, între orele 11 – 13, se afla în pauza de
masă, conform programului aflat la fila 13 vol. III dosar fond, program avut în vedere şi în
motivarea opiniei separate la soluţia instanţei de fond.
Curtea reţine, în legătură cu acest înscris, că nu este menţionat în cuprinsul său anul la
care se referă, spre deosebire de fişa postului nr. 169 din 28 ianuarie 2015 (f. 122 fond vol.
I)şi anexa nr. 170 la această fişă a postului (f. 124 fond vol. I), care au număr de înregistrare,
dată certă cu perioada la care se referă, precum şi dovada de comunicare către salariat (f. 123
vol. I fond). Curtea constată că, prin Regulamentul de ordine interioară aprobat în Consiliul de
administraţie la data de 7.09.2015, programul de iarnă pentru postul de muncitor necalificat a
fost modificat (f. 101 fond vol. I), însă chiar şi în raport de noul program, ora la care s-a
constatat lipsa contestatorului de la serviciu nu era corespunzătoare pauzei de lucru, ci făcea
parte din programul de muncă (11-15), astfel încât în mod corect prima instanţă a reţinut
existenţa abaterii disciplinare constând în părăsirea locului de muncă în timpul programului.
În ce priveşte criticile referitoare la individualizarea sancţiunii aplicate contestatorului
şi încălcarea prevederilor art. 250 Codul muncii, Curtea constată că sunt, de asemenea,
nefondate.
Potrivit art. 250 Codul muncii, angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă
în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de salariat, avându-se în vedere
împrejurările săvârşirii faptei, gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii
disciplinare, comportarea generală în serviciu a salariatului, alte sancţiuni disciplinare suferite
de către acesta. Aşa cum rezultă din cuprinsul deciziei de sancţionare nr. 85/2015 (f. 11 fond
vol. I), au fost analizate criticile enumerate de articolul menţionat, fiind consemnate pe larg
concluziile care au rezultat în urma analizei şi care au determinat aplicarea celei mai grele
sancţiuni. S-au avut în vedere gravitatea faptelor săvârşite, respectiv prezentarea
contestatorului la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, părăsirea locului de muncă în
timpul programului, în condiţiile în care îi revin ca atribuţii alimentarea cu combustibil
lemnos a sistemului de încălzire şi supravegherea funcţionării acestuia. De asemenea, la
individualizarea sancţiunii s-au avut în vedere desele încălcări ale prevederilor din
regulamentul de ordine interioară, sesizările celorlalţi salariaţi referitoare la neîndeplinirea de
către contestator a atribuţiilor din fişa postului, calificativele slabe obţinute la evaluarea
activităţii pe anii 2012, 2013, 2014, precum şi numeroasele sancţiuni disciplinare suferite
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anterior de către acesta, deciziile de sancţionare nr. 15/2012, nr. 41/2012, nr. 4/2013, nr.
82/2013, nr. 82/2014, ultima fiind decizia nr. 10/2015.
În legătură cu abaterea disciplinară sancţionată prin decizia nr. 10/2015, decizie pe
care nu a contestat-o, apelantul a depus acte medicale justificative pentru a dovedi caracterul
nelegal al acesteia, însă apărările formulate exced obiectului prezentei cauze, în care se
analizează legalitatea deciziei de sancţionare nr. 85/6.11.2015.
Critica referitoare la respingerea cererii de plată a orelor suplimentare este, şi aceasta,
nefondată. În mod corect a reţinut instanţa de fond că la dosar nu există probe din care să
rezulte că angajatorul a solicitat apelantului efectuarea orelor suplimentare, în conformitate cu
prevederile art. 121 Codul muncii, iar foile de pontaj şi condicile de prezenţă nu dovedesc
prestarea muncii peste program de către contestator, prin urmare cererea acestuia de a-i fi
plătite un număr de 540 ore suplimentare este nefondată.
15. Obligaţie contractată sub condiţie suspensivă pur potestativă
Potrivit dispoziţiilor art. 1400 din Codul civil, condiţia este suspensivă atunci când de
îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei.
Includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor necesare plăţii drepturilor
solicitate de reclamant este o condiţie a cărei realizare depinde practic exclusiv de voinţa
angajatorului, în calitate de debitor al respectivelor drepturi băneşti.
Vorbim practic de o condiţie pur potestativă, în condiţiile în care realizarea
evenimentului depinde exclusiv de voinţa uneia dintre părţi, parte care trebuie să facă toate
demersurile pentru includerea şi aprobarea sumelor necesare în buget.
În această situaţie devin incidente prevederile art. 1403 Cod civil, potrivit cu care
obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă, ce depinde exclusiv de voinţa debitorului, nu
produce nici un efect.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 980 din 9 .11.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 25 septembrie 2015, sub
nr. 6568/99/2015, reclamantul AA, în contradictoriu cu pârâta SNTFC CFR Călători SA Sucursala Regională de Transport Feroviar, a solicitat să se dispună obligarea pârâtei să îi
plătească:
- drepturile băneşti reprezentând ajutorul material pentru Ziua Ceferistului, aferente
anului 2015, echivalente la nivelul salariului minim în plată;
- drepturile băneşti reprezentând plata primei de Paşte pe anul 2015;
- actualizarea acestor plăţi cu rata inflaţiei la data plăţii efective;
- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.
În motivare a arătat că, potrivit cărţii de muncă depuse la dosar, este salariat al CFR si
a solicitat, prin cererea cu care a investit prezenta instanţa, obligarea pârâtei la plata
următoarelor drepturi:
- plata primei de Ziua Ceferistului pentru anul 2015
- plata primei de Paşte pe anul 2015
În ceea ce priveşte plata drepturilor băneşti reprezentând ajutorul material pentru Ziua
Ceferistului, aferente anului 2015, cererea este întemeiată pentru următoarele motive:
Potrivit art. 105 alin. 4 litera b din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate
pentru anul 2015, pentru Ziua Ceferistului se va acorda salariaţilor o premiere stabilită de
Consiliul Administraţiei cu consultarea delegaţilor aleşi ai sindicatelor cel puţin la nivelul
salariului minim în plată. Acest contract colectiv de muncă a fost încheiat pentru perioada
01.04.2015 până la 30.09.2015, fiind valabil şi la momentul deschiderii acţiunii.
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Prin acelaşi contract se prevede că „salariaţii vor mai beneficia de .... cu ocazia
sărbătorilor de Paşti se va acorda salariaţilor un ajutor material stabilit cel puţin la nivelul
salariului minim garantat în plată".
Deşi dispoziţiile contractuale sunt clare, nici până în prezent nu au fost acordate
drepturile băneşti mai sus menţionate, deşi sunt prevăzute în acordul (CCM) nr.
1/2259/01.04.2015 încheiat de pârâtă cu reprezentanţii sindicatelor.
Or, potrivit art. 236 Codul muncii "(1) Contractul colectiv de munca este convenţia
încheiata in forma scrisa intre angajator sau organizaţie patronala, de o parte, si salariaţi,
reprezentaţi prin sindicate ori in alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se
stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce
decurg din raportul de muncă. (...) (4) Contractele colective de muncă, încheiate cu
respectarea dispoziţiilor legale constituie legea pârtilor".
Existenta dreptului rezultă din clauza contractuală în discuţie, prin hotărâre putându-se
eventual stabili cuantumul acestuia şi nicidecum acordarea sau neacordarea lui. De altfel,
cuantumul minim al acestui drept a fost negociat de părţi prin clauza contractuală în discuţie,
aşa încât în lipsa unei atare hotărâri se va acorda acest cuantum. În fine, fiind un drept care îşi
are o deplină reglementare legală şi contractuală, exerciţiul lui nu poate fi îngrădit de
dificultăţile financiare ale societăţii, care şi-a asumat prin negocierea şi semnarea CCM
această obligaţie ( corelativă dreptului la litigiu).
Limitarea acordării drepturilor prevăzute de Contractul colectiv de munca, în raport de
bugetul aprobat, presupune încălcarea dispoziţiilor legale care garantează respectarea
convenţiilor colective dintre părţi şi obligaţiile salariale între angajaţi; totodată, în acest fel, sar accepta în mod nelegal posibilitatea cenzurării pe cale administrativă, prin aprobarea de
bugete de venituri şi cheltuieli, a drepturilor prevăzute expres în Contractul colectiv de
muncă, contrar principiilor dreptului muncii.
Astfel, contractele colective de muncă încheiate de părţi au forţă obligatorie, aşa încât,
cererea generică referitoare la respectarea obligaţiilor asumate prin acest contract este
întemeiată, deoarece efectul obligativităţii respectării acestuia, rezultă chiar din dispoziţiile
legale, mai exact, art. 969 Cod civil, art. 243 Cod civil şi art. 30 din Legea nr. 130/1996.
Pârâta SNTFC CFR Călători SA - Sucursala Regională de Transport Feroviar a
formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.
În motivare au arătat că, în fapt, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul
solicită acordarea drepturilor băneşti reprezentând premierea, pentru Ziua Ceferistului şi
ajutorul material acordat cu ocazia sărbătorilor de Paşte aferente anului 2015.
În mod cu totul evident, aceste drepturi revendicate de reclamant nu pot fi considerate
elemente componente ale salariului, astfel cum acesta este definit la art. 155 din Codul muncii
respectiv nu constituie salariul de bază, indemnizaţie, spor sau adaos.
Împrejurarea că aceste ajutoare materiale au fixate un cuantum egal cu un salariu de
baza, nu determină schimbarea naturii juridice a acestora, referirea la salariu fiind făcută de
părţi doar ca un criteriu de determinare a cuantumului ajutorului material.
Astfel, drepturile revendicate de reclamant sunt definite în contractul colectiv de
muncă ca fiind „ajutor material" (prima de Paşte), aşadar se face o distincţie clară faţă de
noţiunile de salariu de bază, indemnizaţie, etc.
Premierea de ziua "Ceferistului" nu reprezintă contraprestaţia unei munci depuse de
salariat, ci o recompensă acordată în considerarea calităţii de "ceferist", în temeiul unei
prevederi a contractului colectiv de muncă.
Prin urmare, drepturile revendicate de reclamant nu sunt drepturi de natura salarială,
nu se acordă lunar, în raport de munca prestata, aşa cum se acordă drepturile salariale.
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Art. 105 din acordul nr. 1/2259/01.04.2015 arată că „prevederile mai jos menţionate se
aplică în funcţie de aprobarea sumelor necesare cu această destinaţie prin bugetul de venituri
şi cheltuieli”.
Aplicarea prevederilor art. 105 din Acordul nr. 1/2259/01.04.2015, se putea face sub
condiţia ca organul decizional al societăţii, respectiv Consiliul de Administraţie, cu
consultarea părţilor semnatare ale Acordului, să aprobe premierea pentru « Ziua Ceferistului».
În nici o şedinţă a Consiliului de Administraţie ce a avut loc în perioada 01.04.2015 30.09.2015, reprezentanţii în calitatea de apărători ai drepturilor membrilor de sindicat nu au
solicitat acordarea premierii la nivelul salariului minim garantat în plată.
Au mai solicitat a se avea în vedere că societatea, conform prevederilor legale, trebuia
să se încadreze în fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a
situaţiei financiare precare traversată de aceasta, consiliul de administraţie al societăţii, cu
consultarea delegaţilor aleşi ai sindicatelor care participă la şedinţele de consiliu de
administraţie, a aprobat acordarea acestei premieri numai în anul 2015.
Societatea fiind agent economic monitorizat în baza prev. O.U.G. nr. 79/2001 şi ale
O.U.G. nr. 79/2008 a avut obligaţia de a se încadra în fondul de salarii prevăzut in bugetele de
venituri şi cheltuieli aprobate şi a respectării prevederilor acestor acte normative conform
cărora «indicele câştigului salarial mediu nu poate fi mai mare decât indicele productivităţii
muncii, calculat în unităţi fizice sau după caz, în unităţi valorice in condiţii comparabile, în
funcţie de specificul activităţii».
Circumstanţele economice din ultimii ani au creat un dezechilibru de o asemenea
gravitate încât situează unitatea într-o postura economică foarte dificilă. Au mai arătat că
fondul de salarii al societăţii a fost şi este limitat şi din aceasta cauză au fost şi sunt în
imposibilitatea de a acorda pentru anul 2015 alte ajutoare decât cele acordate anterior,
ajutoare care au fost efectiv plătite salariaţilor.
Pe acest aspect, obligaţia angajatorului de a achita drepturile pretinse de reclamant era
şi este condiţionată de încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, fondul alocat
drepturilor salariale fiind limitat.
În concluzie, fondul de salarii fiind deja depăşit, societatea nu a avut alte fonduri
alocate pentru acordarea primei de Ziua Ceferistului şi a ajutorului material cu ocazia
sărbătorilor de Paşte.
Este nevoie nu numai ca în contractul colectiv de muncă să se prevadă acordarea unor
drepturi suplimentare, de natura celor aflate în litigiu în prezenta cauză, ci trebuie să existe şi
resurse financiare pentru alocarea efectivă a acestora, condiţie care în cauza de faţă nu este
îndeplinită.
În drept, au invocat dispoziţiile art. 205 şi urm. din Codul de procedură civilă.
La data de 26 ianuarie 2016 reclamantul a depus la dosar precizări prin care a arătat că
a solicitat în contradictoriu cu pârâta şi acordarea drepturilor băneşti reprezentând prima de
Ziua Feroviarului, prima de Paşti şi Prima de Crăciun aferentă anilor 2013-2014 precum şi a
Primei de Crăciun pentru anul 2015 conform articolului 109 alineatul 1 punctul 6 din
Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 2011-2012, articolul 104 alineatul 1 punctul 4
din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 2012-2014 precum şi a acordului pe 2015
prelungit ulterior
A mai cerut actualizarea acestor sume cu rata inflaţiei la data plăţii efective (la 102
dosar Tribunalul Iaşi).
La data de 22 februarie 2016 pârâta a invocat excepţia tardivităţii completării acţiunii
conform art. 204 alineatul (1) din noul Cod de procedură civilă apreciind că reclamantul a
formulat tardiv completările la acţiune atâta timp cât acestea puteau fi făcute numai până la
primul termen de judecată. În ceea ce priveşte drepturile revendicate pentru 2013-2014
respectiv 2015 a menţionat că primele nu pot fi considerate componente ale salariului. Ele nu
106

sunt drepturi care se acordă lunar în raport de munca prestată ci acestea reprezintă o
recompensă acordată în considerarea calităţii de ceferist. În consecinţă a apreciat că este dată
excepţia prescrierii dreptului la acţiune reglementată de articolul 283 alineatul (1) litera e din
Codul muncii, termenul de prescripţie fiind de 6 luni. Referitor la plata primei de Crăciun
aferentă anului 2015 a adus la cunoştinţă că reclamantul a beneficiat de acest ajutor material
în cuantum de 300 de lei, conform art. 104 indice 1 din acordul 17789 din 18 decembrie 2015.
La dosarul cauzei au fost depuse în copie contractele colective de muncă la nivel de unitate pe
anii 2011-2012, 2012-2014 şi 2015.
Prin sentinţa civilă nr. 336 pronunţată la data de 24 februarie 2016 în dosarul nr.
6568/99/2015 s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Iaşi şi s-a dispus
declinarea competenţei de soluţionare a acţiunii în favoarea Tribunalului Botoşani.
Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. 6568/99/2015 la data
de 14 martie 2016.
Prin sentinţa civilă nr. 478 din 6 mai 2016, Tribunalul Botoşani a respins excepţia
tardivităţii completării acţiunii şi a excepţiei prescrierii dreptului material la acţiune.
A respins ca nefondată acţiunea în pretenţii băneşti formulată de reclamantul AA, în
contradictoriu cu pârâta SNTFC CFR Călători SA Bucureşti - Sucursala Regională de
Transport Feroviar.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a stabilit că potrivit art. 268 lit. c din Codul
Muncii cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3
ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de
muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate. Nu sunt aplicabile prevederile art.
268 lit. e din Codul Muncii deoarece premiile erau incluse de Codul fiscal în vigoare în anii
2013-2015 (art. 55 din Legea 571/2003) în categoria drepturilor salariale. Pentru premiul
pentru Ziua Ceferistului aferent anului 2013, prima pentru Paşti aferentă 2013 şi prima pentru
Crăciun, dreptul la acţiune s-a născut cel mai devreme la 23.04.2013. În raport cu data
introducerii cererii 28.09.2015 rezultă că pentru toate drepturile solicitate nu s-a împlinit
termenul de prescripţie de trei ani.
În privinţa excepţiei tardivităţii completării acţiunii a observat Tribunalul Botoşani că
potrivit articolului 204 din Codul de procedură civilă orice modificare a cererii de chemare în
judecată poate fi făcută până la primul termen. Conform actelor si lucrărilor din dosarul
înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi rezultă că primul termen de judecată a fost acordat la data
de 27 ianuarie 2016. Din înscrisurile aflate la filele 99-101 dosar rezultă că reclamantul a
depus cererea de modificare a acţiunii la data de 26 ianuarie 2016. În consecinţă au fost
respectate prevederile art. 204 din noul Cod de procedură civilă astfel că cererea de
modificare a acţiunii a fost formulată în termenul legal.
Pe fondul cauzei a reţinut instanţa că în primii doi ani au fost în vigoare prevederile
Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate SNTFC CFR Călători SA înregistrat sub
numărul 109 din 20 martie 2012. Potrivit capitolului 11 dispoziții finale, art. 104 părţile
semnatare ale contractului colectiv de muncă au stabilit că în afara ajutoarelor la care au
dreptul potrivit legii, salariaţii mai beneficiază de o primă stabilită de consiliul de
administraţie pentru ziua Ceferiştilor respectiv un ajutor material stabilit cel puţin la nivelul
clasei 1 de salarizare cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun. În primul alineat al
articolului 104 din CCM s-a stabilit că prevederile menţionate se aplică începând cu data de
27 martie 2014 în funcţie de aprobarea sumelor necesare cu această destinaţie prin bugetul de
venituri şi cheltuieli şi prin încheierea unui act adiţional la contractul colectiv de muncă. Întradevăr contractul colectiv de muncă este aplicabil si este obligatoriu pentru părţile semnatare
care trebuie să respecte prevederile acestuia însă primele de Paşti şi Crăciun respectiv pentru
ziua Ceferistului din intervalul 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2014 puteau fi acordate dacă ar
fi fost prevăzute sumele necesare cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli şi ar
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fi fost încheiat un act adiţional la contractul colectiv de muncă. În acest sens voinţa părţilor a
fost în mod clar exprimată în sensul că primele de Paşti, Crăciun şi ziua Ceferiştilor se pot
acorda salariaţilor numai în măsura în care au fost aprobate sume cu această destinaţie în
bugetul de venituri şi cheltuieli. Cum pârâtă a adus la cunoştinţă că nu au fost prevăzute
asemenea sume în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei iar reclamanţii nu au făcut
dovada contrară a rezultat că este nefondată solicitarea reclamantului privind acordarea
primelor pentru anii 2013-2014 .
La solicitarea reclamantului la dosarul cauzei a fost depus şi contractul colectiv de
muncă aplicabil în anii 2011-2012. Ca şi pentru intervalul 2013-2014, în contractul pentru anii
2011-2012 în capitolul nr. 11 la alineatul (6) se prevedea că în afara ajutoarelor care au
dreptul potrivit legii salariaţii vor beneficia de o primă de Paşti, Crăciun şi ziua Ceferiştilor.
Erau stabilite anumite condiţii referitoare la absenţa nemotivată de la serviciu, în legătură cu
acordarea primelor două prime. Precum s-a observat în acordul colectiv anterior părţile au
stabilit pur şi simplu că se acordă acele drepturi de natură salarială fără a specifica că mai este
necesară condiţia suplimentară privind existenţa fondurilor necesare. În consecinţă, Tribunalul
a observat că pentru anii 2013-2014 părţile au înţeles să stabilească în mod expres că aceste
prime se acordă doar în măsura în care există fondurile necesare în bugetul de venituri şi
cheltuieli al companiei.
În ceea ce priveşte anul 2015 în acordul colectiv încheiat sub numărul 12259 din
01.04. 2015 la capitolul 11 articolul 105 părţile au stabilit că în afara ajutoarelor la care au
dreptul potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia de un ajutor material cu ocazia sărbătorilor
de Paşti şi Crăciun la nivelul salariului minim garantat în plată şi respectiv o primă pentru
Ziua Ceferiştilor cu consultarea părţilor semnatare ale acordului cel puţin la nivelul salariului
minim garantat în plată.
Aşa cum a arătat pârâta în ceea ce priveşte prima de Crăciun a fost acordată deja
reclamantului suma de 300 de lei stabilită de către consiliul de administraţie. Din acest acord
din anul 2015 rezultă că potrivit alineatul (1) al articolului 105 prevederile privind primele se
aplică în funcţie de aprobarea sumelor necesare cu această destinaţie prin bugetul de venituri
şi cheltuieli.
Cum s-a adus la cunoştinţă că nu au fost prevăzute sume în bugetul de venituri şi
cheltuieli cu excepţia celei de 300 de lei acordată de angajator pentru Crăciun instanţa a
reţinut că nu sunt îndeplinite cerinţele legale privind acordarea drepturilor solicitate de
reclamant atâta timp cât nu a fost îndeplinită una dintre condiţiile negociate de părţi conform
contractului colectiv încheiat pentru anul 2015.
În aceste condiţii tribunalul a respins ca nefondată acţiunea în pretenţii băneşti
formulată de reclamantul AA.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul AA.
Apelantul arată că hotărârea primei instanţe este nelegală şi netemeinică.
Astfel, potrivit art. 272 Codul Muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărare până la prima zi de înfăţişare.
Se poate constata prin interpretare că sensul art. 272 Codul muncii este acela de a
răsturna sarcina probei în cadrul conflictelor de muncă, aceasta nemaicăzând în sarcina
reclamantului, aşa cum este în dreptul comun, ci în sarcina angajatorului, indiferent de
calitatea procesuală a acestuia de reclamant sau pârât.
Neîndoielnic, legiuitorul a avut în vedere, prin această dispoziţie de favoare dată în
considerarea angajaţilor, poziţia dominantă pe care angajatorul o are în cadrul raportului de
muncă, ce îi permite să îşi constituie probe pentru fiecare din aspectele derulării raporturilor
juridice cu angajaţii săi şi care poziţie poate constitui o piedică în calea obţinerii de probe
pertinente de către angajaţi.
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Soluţia instanţei este absurdă şi încalcă orice normă de drept în condiţiile în care
instanţa fără a avea dovezi sau probe depuse de către pârâtă, acceptă simpla susţinere a
acesteia că nu ar fi fost prevăzute fonduri, dându-i valoare de prezumţie infailibilă. Este
pentru prima dată când o instanţă acceptă ca probă simpla susţinere a unei părţi ca fiind certă
şi definitivă.
Apreciază că faţă de dispoziţiile Codului Muncii, sarcina probei revenea în
exclusivitate pârâtei. Mai mult, pârâta ar fi trebuit să dovedească două aspecte diferite :
- în primul rând, nu s-au făcut dovezi în sensul că ar fi existat o solicitare din partea
angajatorului de a fi trecute în buget şi plătite sumele de bani ce fac obiectul acţiunii;
- în al doilea rând că o asemenea solicitare ar fi fost respinsă sau nu ar fi fost aprobată.
Cum orice contract trebuie privit ca exprimând voinţa părţilor şi în sensul de a produce
efecte, apreciază că, abia în măsura în care ar fi făcut dovada demersurilor, a cererii de
acordare a acestor prime şi a refuzului de a fi trecute în bugetul de venituri, abia atunci se
poate vorbi de o îndeplinire a condiţiei suspensive.
Chiar şi pe linia dreptului comun cu privire la sarcina probei, în cauză este vorba
despre o condiţie suspensivă, iar spre deosebire de art. 1017 Cod civil 1864, în actuala
reglementare, condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea
obligaţiei, nu şi însăşi existenţa raportului obligaţional.
Susţinerea pârâtei că în lipsa fondurilor alocate în bugetul societăţii aceste drepturi
salariale nu se cuvin reclamantului este lipsită de justificare întrucât contravine însuşi
principiului forţei obligatorii a contractelor în sensul că, potrivit acestei opinii eronate, ar
însemna că angajatorul, ca parte a contractului individual de muncă, ar putea să se exonereze
de obligaţiile asumate prin voinţa sa unilaterală.
O dispoziţie legală aplicabilă este însă şi cea cuprinsă în art. 161 din Codul Muncii
potrivit cu care „salariile se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti a angajatorilor” în timp
ce art. 160 din Codul Muncii stabileşte că „salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile,
sporurile, precum şi alte adaosuri”.
Ca urmare, obligaţia stabilită în sarcina angajatorului în contractul colectiv de muncă
nu poate fi lipsită de efecte prin simplul refuz de executare din partea debitorului, manifestat
în omisiunea de a constitui fondul necesar în condiţiile lipsei dovezilor contrare.
Dimpotrivă, în temeiul prevederilor contractuale şi legale indicate anterior, pârâta avea
obligaţia de a aloca în propriul buget sumele necesare executării obligaţiilor asumate. Bugetul
de venituri şi cheltuieli reprezintă instrumentul prin care se asigură executarea obligaţiilor
asumate prin acte juridice – contractul colectiv de muncă - sau stabilite de lege, neputând fi
folosit ca un instrument de negare a unor obligaţii corelative unor drepturi salariale asumate
de angajator prin contractul colectiv de muncă, întrucât, în acest mod, drepturile salariaţilor ar
fi întotdeauna incerte iar contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă ar fi
în mod evident golite de conţinut şi forţă juridică ceea ce contravine prevederilor legale
enunţate deja.
În cauză, pârâta invocă norme privind execuţia bugetară pornind de la premisa
inexistenţei unor alocări bugetare pentru executarea obligaţiei asumate prin contractul colectiv
de muncă, însă situaţia premisă invocată îi este imputabilă, întrucât trebuia să cuprindă în
propriul buget sumele necesare şi, astfel, nu poate invoca propria culpă pentru a se exonera de
obligaţia asumată sau, cel puţin, ar fi trebuit să facă dovada minimelor diligenţe în a obţine
aceste sume.
Faptul că bugetul său este aprobat de alte instituţii este de asemenea lipsit de relevanţă
întrucât executarea asumată de pârâtă în calitate de persoană juridică, raportat la prevederile
necondiţionate din contractul individual de muncă, nu este condiţionată de capacitatea
acesteia de a obţine fondurile necesare. În plus, obligaţiile asumate de aceasta prin contractul
colectiv de muncă trebuie respectate şi de instituţiile care aprobă bugetul societăţii. În caz
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contrar, acordul de voinţă exprimat de pârâtă la încheierea contractului colectiv de muncă ar fi
lipsit de orice valoare dacă, în realitate, s-ar considera că pentru a produce efecte este nevoie
de aprobarea de către instituţii ale statului, prin buget, a veniturilor necesare pentru executarea
obligaţiilor asumate, iar contractul individual de muncă ar rămâne lipsit de efecte juridice
ceea ce contravine art. 40 alin. (2) lit. c din Codul muncii.
Bugetul societăţii, indiferent în ce procedură este fundamentat şi aprobat, trebuie să
asigure în primul rând executarea obligaţiilor de plată a drepturilor salariale datorate, astfel
cum impune art. 161 din Codul Muncii, ceea ce constituie o obligaţie legală opozabilă
inclusiv instituţiilor care aprobă bugetul angajatorului.
Ca urmare, nu se poate reţine motivul neincluderii sumelor necesare în bugetul pârâtei,
mai ales în condiţiile lipsei dovezilor de diligenţă în a obţine aceste sume şi a refuzului expres
de inserare în buget a acestor sume.
Prin încheierea contractului colectiv, dreptul muncii devine un drept negociat, de
origine convenţională, creat de angajatori şi salariaţi, în funcţie de condiţiile economice şi
sociale precum şi de interesele celor două părţi. Clauzele fiecărui contract colectiv de muncă
au valoare normativă; ele alcătuiesc un „drept al muncii” propriu al celor care îl încheie.
Potrivit legii, contractul colectiv de muncă se încheie între angajator, pe de o parte şi
salariaţi, de cealaltă parte potrivit art. 236 alin. (1) din Codul muncii, art. 1 alin. (1) şi art. 14
din Legea nr. 130/1996, în urma unei negocieri colective.
Această negociere presupune ample discuţii şi tratative, o comunicare între cei doi
parteneri sociali, ocazie cu care angajatorul trebuia să aibă în vedere şi să pună în discuţie
tocmai aceste dificultăţi economico – financiare invocate în apărare. După încheiere aceste
contracte colective de muncă urmează a se executa, având putere de lege între părţile
contractante (art. 236 alin. (4) Codul muncii coroborat cu art. 7 alin. (2) din Legea nr.
130/1996).
Executarea presupune aducerea la îndeplinire a clauzelor contractuale, respectarea
drepturilor şi obligaţiilor asumate.
Art. 243 din Codul muncii şi art. 30 din Legea nr. 130/1996 prevăd că executarea
contractului colectiv de muncă este obligatorie şi că neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract atrage răspunderea celor vinovaţi. Acestea sunt dispoziţiile ce reglementează sfera de
executare şi aplicare a contractului colectiv de muncă şi nu dispoziţiile generale invocate de
pârâtă referitoare la disciplina financiar-bugetară. Normele specificate se aplică în cazurile ce
intră sub incidenţa prevederilor sale, cum este cazul în speţa de faţă, în baza principiului de
drept specialia generalibus derogant. (decizia nr. 194/2015 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava la data de 24.03.2015 în dosarul nr. 47../86/2014).
De altfel, şi practica judiciară este unanimă în acest sens.
Solicită admiterea apelului şi a acţiunii cu plata cheltuielilor de judecată.
Pârâta intimată a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea a reţinut
următoarele:
În contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate „SNTFC CFR Călători”
SA, pentru perioada 2012 – 2014, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale sub nr. 109/20.03.2012, la art. 104 alin. (4) lit. a şi b s-a stabilit că, în afara ajutoarelor
la care au dreptul potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia de un ajutor material stabilit cel
puţin la nivelul clasei 1 de salarizare cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun, precum şi
de o premiere stabilită de Consiliul de Administraţie cu consultarea delegaţilor aleşi ai
sindicatelor, pentru „Ziua ceferiştilor”, stabilită cel puţin la nivelul clasei 1 de salarizare (art.
69 dosar fond).
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Aceste drepturi băneşti nu se stabileşte însă a fi acordate necondiţionat, ci, aşa cum se
prevede în mod clar şi neechivoc în art. 104, dispoziţia se aplică începând cu 27 martie 2014,
în funcţie de aprobarea sumelor necesare cu această destinaţie prin bugetul de venituri şi
cheltuieli şi prin încheierea unui act adiţional la contractul colectiv de muncă (fila 69 dosar).
Acordul înregistrat sub nr. 1/2539/30.04.2014, încheiat pentru perioada 1 mai 2014 –
31 august 2014, aşa cum dispune art. 2 alin. (2), a reluat în art. 104 posibilitatea ca salariaţii să
beneficieze de drepturile băneşti mai sus indicate, însă cu reglementarea aceleiaşi condiţionări
şi anume: în funcţie de aprobarea sumelor necesare cu această destinaţie prin bugetul de
venituri şi cheltuieli.
În acelaşi sens au negociat părţile contractante şi la încheierea Acordurilor nr.
1/5324/30.09.2014, valabil în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2015, în art. 104 alin.(4)
lit. a şi b şi nr. 1/2259/1.04.2015, valabil pentru perioada 1 aprilie 2015 – 30 septembrie 2015,
în art. 105 alin.(4) lit. a şi b.
Este adevărat că, potrivit dispoziţiilor art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în
conflictele de muncă revine angajatorului.
Pârâta intimată a susţinut în faţa instanţei de fond faptul că nu a avut în buget alocate
sume pentru plata drepturilor băneşti solicitate de partea reclamantă.
Reclamantul nu a formulat nici un fel de apărări în faţa instanţei de fond, în sensul că,
de fapt, în bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului ar fi fost cuprinse sume cu această
destinaţie, sume care nu ar fi fost plătite, ci, în notele pe care le-a adresat instanţei de fond,
depuse la filele 154 – 158 dosar fond, a explicat pe larg de ce inexistenţa unor alocaţii
bugetare pentru executarea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă nu îi poate
fi imputabilă părţii salariate şi nu exonerează angajatorul de obligaţia asumată, confirmând
practic susţinerile pârâtei în legătură cu faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli nu au fost
cuprinse sume cu această destinaţie.
Potrivit dispoziţiilor art. 255 alin.(2) Cod procedură civilă, dacă un anumit fapt este
necontestat, instanţa va putea decide, ţinând seama de circumstanţele cauzei, că nu mai este
necesară dovedirea lui.
Astfel, incontestabilitatea neincluderii în alocaţiile bugetare a sumelor necesare pentru
plata drepturilor băneşti solicitate provine de la reclamant într-o manieră neechivocă, astfel
încât, sub acest aspect, susţinerile părţilor sunt pe deplin concordante.
Mergând mai departe la analiza prevederilor din contractul colectiv de muncă şi din
acordurile mai sus enunţate, trebuie să observăm, încă o dată, că acordarea drepturilor băneşti
solicitate în prezentul litigiu a fost condiţionată de aprobarea sumelor respective cu această
destinaţie, în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Prin urmare, vorbim de o obligaţie afectată de o condiţie suspensivă, aspect invocat şi
de reclamant prin memoriul de apel.
Potrivit dispoziţiilor art. 1400 din Codul civil, condiţia este suspensivă atunci când de
îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei.
Includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor necesare plăţii drepturilor
solicitate de reclamant este o condiţie a cărei realizare depinde practic exclusiv de voinţa
angajatorului, în calitate de debitor al respectivelor drepturi băneşti.
Vorbim practic de o condiţie pur potestativă, în condiţiile în care realizarea
evenimentului depinde exclusiv de voinţa uneia dintre părţi, parte care trebuie să facă toate
demersurile pentru includerea şi aprobarea sumelor necesare în buget.
În această situaţie devin incidente prevederile art. 1403 Cod civil, potrivit cu care
obligaţia contractată sub o condiţie suspensivă, ce depinde exclusiv de voinţa debitorului, nu
produce nici un efect.
Prin urmare, nu putem vorbi în cauză de existenţa unei obligaţii pure şi simple a
angajatorului, de plată a unor drepturi băneşti către salariat, pentru a deveni incidente
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prevederile art. 148 din Legea nr. 62/2011, legea dialogului social, în vigoare la data
negocierii şi încheierii contractului colectiv de muncă şi a acordurilor mai sus enunţate,
prevederi care reglementează asupra obligativităţii executării unui contract colectiv de muncă
şi asupra efectelor neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract, întrucât dispoziţiile
contractului colectiv de muncă şi ale acordurilor, dispoziţii ce prevăd plata drepturilor băneşti
solicitate, devin aplicabile şi obligatorii pentru angajator, după includerea şi aprobarea
sumelor necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Aceştia sunt termenii în care au negociat şi contractat cele două părţi ale raportului
juridic de muncă, iar angajatorul nu s-a obligat să facă demersuri pentru includerea în buget a
sumelor necesare plăţii, ci s-a obligat la plată, numai cu condiţia aprobării acestor sume în
buget.
Alte negocieri, care să limiteze efectele acestei condiţionări sau să o înlăture, nu au
existat între părţi.
Această posibilitate exista, raportat la prevederile art. 149 şi art. 150 alin. (1) din
Legea nr. 62/2011, potrivit cu care, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate
pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să
negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru, iar modificările aduse contractului
colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au
încheiat contractul.
Mai mult, prin acordurile ulterioare, părţile au impus aceeaşi condiţionare expresă
pentru plata drepturilor şi anume includerea sumelor necesare în bugetul de venituri şi
cheltuieli.
În speţă, nu se poate pune problema că angajatorul, semnatar al contractului colectiv
de muncă, îşi invocă propria culpă în neexecutarea obligaţiei asumate, în condiţiile în care
vorbim de o obligaţie pe care chiar părţile, în urma negocierilor, au stabilit-o ca depinzând
exclusiv de voinţa debitorului, fără a cenzura în vreun fel conduita acestuia prin convenţia
colectivă încheiată şi nici prin acordurile ulterioare, în legătură cu care mai sus am dezvoltat.
Faptul că pârâta intimată a inclus în buget sume pentru plata altor drepturi stabilite
prin convenţia colectivă de muncă , nu impune stabilirea în buget şi a sumelor pentru plata
drepturilor băneşti care fac obiectul prezentului litigiu, întrucât termenii în care s-a negociat
sunt clari şi exclud orice echivoc.
Prin urmare, ne întoarcem la dispoziţiile art. 1403 Cod civil, pe care mai sus le-am
enunţat, potrivit cu care, obligaţia asumată sub condiţie pur potestativă din partea celui care se
obligă nu produce nici un efect, deoarece o asemenea condiţie echivalează practic cu lipsa
intenţiei debitorului de a se obliga, prin prisma lipsei voinţei de a se obliga.
În ceea ce priveşte motivele de apel indicate la pct.3 în memoriul cu care a fost
investită instanţa de control judiciar, Curtea a reţinut următoarele:
În primul rând respectivele susţineri sunt preluate într-adevăr din cuprinsul
considerentelor unei decizii a Curţii de Apel Suceava, decizie prin care au fost analizate însă
prevederile altor convenţii colective, faţă de cele supuse controlului judecătoresc în prezentul
litigiu, prevederi care nu cuprindeau vreo condiţionare la plată de includerea sumelor în buget,
cum este cazul în speţa de faţă.
În al doilea rând, dispoziţiile invocate, din Legea nr.130/1996 şi din Codul muncii, nu
mai erau în vigoare la data încheierii contractului colectiv de muncă şi a acordurilor care
dispun asupra drepturilor băneşti solicitate în prezentul litigiu, la datele respective fiind în
vigoare dispoziţiile Legii nr. 62/2011, legea dialogului social.
În al treilea rând trebuie să subliniem faptul că practica judiciară nu constituie izvor de
drept în sistemul de drept românesc. O interpretare contrară ar face ca actul de justiţie să cadă
în derizoriu, câtă vreme orice instanţă de drept comun ar putea să înlăture dispoziţiile unor
convenţii colective, supuse negocierii între partenerii sociali, prin reţinerea a ceea ce s-a
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stabilit ca urmare a unei hotărâri pronunţate de altă instanţă, într-un altă litigiu, care nu este
opozabil reclamantului din prezentul litigiu.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin.1 Cod
procedură civilă, instanţa a respins apelul ca nefondat.
16. Dispoziţiile art. 283 din Legea nr.1/2011 nu stabilesc un regim derogatoriu de
la dreptul comun consacrat prin dispoziţiile art.169 alin. (2) din Codul Muncii, referitor
la reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului.
În conformitate cu dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Codul muncii: „Reţinerile cu titlu
de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este
scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă.”
Potrivit art. 283 din Legea nr. 1 /2011: „Răspunderea patrimonială a personalului
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de
imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de
conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile
când, prin lege, se dispune altfel”.
Din modul de reglementare cuprins în teza I a art. 283 din Legea nr. 1/2011, rezultă
că legiuitorul a înţeles să supună răspunderea patrimonială a personalului didactic regimului
de drept comun în materie, şi anume legislaţiei muncii. Teza a doua nu stabileşte un regim
derogatoriu, ci menţionează doar persoanele care au atribuţii în emiterea deciziilor de
imputare şi a celorlalte acte de stabilire a prejudiciilor în condiţiile reglementării generale.
Nu există nici o menţiune, în sensul că angajarea răspunderii personalului didactic se poate
realiza (prin derogare de la norma generală) pe baza deciziei de imputare. Sau, dacă aceasta
ar fi fost intenţia legiuitorului, în mod cert, reglementarea ar fi trebuit să conţină şi alte
norme referitoare la condiţiile emiterii deciziei, elementele acesteia, termene etc. Şi desigur,
nu ar mai fi avut nici un sens norma cuprinsă în teza I a art. 283 din Legea 1/2001. Prin
urmare, nu se poate aprecia că art. 283 din Legea 1/2011 conţine o reglementare specială
faţă de legea generală reprezentată de Codul muncii.
(Secţia I Civilă, decizia nr.433 din 19.04.2016)
Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani, la data de 10 august 2015 şi înregistrată
sub nr. 18.. /40/2015, A., în numele şi pentru membra de sindicat B., în contradictoriu cu C., a
solicitat anularea ca nelegală a Deciziei de imputare nr. …29/ …...2015.
În motivare, a arătat că între reclamantă, în calitate de salariat, şi pârâtul C, în calitate
de angajator, s-a încheiat contractul individual de muncă nr. ….63/…..2012. Din cuprinsul
acestui contract şi din fişa postului ce face parte integrantă din contract rezultă următoarele
elemente esenţiale ce au caracterizat raportul juridic de muncă astfel încheiat:
- reclamanta a dobândit calitatea de formator - expert pe termen lung în cadrul
Proiectului POSDRU/ 87 /1.3 /S/ 57406, finanţat din fonduri europene;
- durata contractului a fost determinată, de 6 luni, pe perioada 13.10.2012 13.04.2013, dar această durată a fost prelungită ulterior până la data de 30.09.2013, prin actul
adiţional nr. 1/ 3.12.2013 şi actul adiţional nr. 21 12.01.2013;
- durata muncii a fost stabilită la maxim 90 ore/ lună;
- salariul lunar a fost stabilit la 2822 lei, incluzând şi obligaţiile angajatorului, cu un
tarif orar de 24,58 lei, cu precizarea că plata se va face în funcţie de nr. de ore efectiv lucrate
lunar. Tariful orar a fost modificat prin actul adiţional nr. 2112.01.2013 la 26,40 lei, începând
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cu data de 12.01.2013;
- potrivit clauzei M pct. 1 lit.f), salariatul are dreptul la salarizare pentru munca
depusă, această obligaţie legală fiind prevăzută şi de art. 39 alin. (1) lit. a) din Codul muncii;
- potrivit clauzei M pct.3 lit. c), angajatorul are obligaţia să informeze salariatul asupra
condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă,
această obligaţie legală fiind prevăzută şi de art.40 alin. (2) lit.a) din Codul muncii;
- temeiul legal al încheierii şi executării contractului individual de muncă a fost Legea
nr. 53/2003, privind Codul muncii.
Nu a existat nici un incident în derularea acestui contract individual de muncă,
membra de sindicat respectându-şi întocmai obligaţiile legale şi contractuale, iar pârâtul
efectuând plata salariului lunar pe baza verificărilor proprii a fişelor de pontaj care erau
depuse de către reclamantă.
Cu excepţia celor două acte adiţionale sus-menţionate, între părţi nu s-a încheiat nici
un alt adiţional referitor la cuantumul şi modul de plată al salariului ori cu privire la durata
muncii, în speţă la plafonarea nr. de ore necesar a fi efectuat zilnic şi săptămânal.
La data de 29.06.2015, pârâtul a emis Decizia nr. ...29, prin care a dispus imputarea
sumei de 643 lei reprezentând contravaloarea a 36 ore declarate neeligibile de către
OIPOSDRU pentru perioada februarie - iunie 2013 (februarie 2013 -12 ore -229 lei şi martie
2013 - 4 ore - 76 lei, aprilie 2013-8 ore-131 lei, mai 2013-8 ore-131 lei, iunie 2013- 4 ore -76
lei).
Din preambulul acestei decizii rezultă că pârâtul a avut în vedere Instrucţiunea
AMPOSDRU nr. 64 / 1.02.2013, privind numărul maxim de ore zilnic şi / sau săptămânal de
13 ore/zi şi, respectiv, 65 ore/săptămână.
Decizia menţionată este nelegală, întrucât decizia de imputare este un act juridic nul
absolut, care nu poate produce nici o consecinţă juridică. Astfel, procedura de atragere a
răspunderii patrimoniale a salariaţilor şi cea de restituire a sumelor nedatorate este
reglementată în art. 254 - 259 din Codul muncii, iar din analiza acestei proceduri se constată
că decizia de imputare nu este reglementată ca instrument juridic de stabilire a răspunderii
patrimoniale a salariatului ori de restituire a sumelor încasate necuvenit.
Această procedură presupune chemarea în judecată a salariatului, urmând ca instanţa
de judecată, pe bază de probe şi în urma analizei dispoziţiilor legale aplicabile, să hotărască
dacă salariatul trebuie să răspundă patrimonial sau nu faţă de angajator ori dacă trebuie să
restituie vreo sumă de bani încasată necuvenit sau nu.
Pe de altă parte, reclamanta nu a fost informată cu privire la existenţa Instrucţiunii nr.
64/ 1.02.2013 şi la obligaţia de a nu depăşi plafonul de 65 ore/săptămână şi, respectiv, 13
ore/zi, obligaţia de informare fiind prevăzută atât de clauza M pct. 3 lit. c) din contractul
individual de muncă, dar şi de art.40 alin. (2) lit.a) din Codul muncii.
Instrucţiunea invocată nu reprezintă un act normativ care să fi fost publicat în
Monitorul Oficial sau care să fi fost adus la cunoştinţa reclamantei în vreun alt mod. Nu a fost
încheiat nici un act adiţional la contractul individual de muncă prin care să se fi modificat
clauza referitoare la durata muncii, de maxim 90 de ore pe lună, contrar prevederilor art. 41
din Codul muncii, iar membra de sindicat a respectat clauza din contract.
Pârâtul care a efectuat plata salariului reclamantei nu îşi poate invoca propria culpă,
întrucât el a ordonanţat plata salariului pe baza fişelor de pontaj depuse de reclamantă, fişe de
pontaj din care rezulta clar numărul de ore zilnic şi săptămânal efectuate de reclamantă.
Reclamanta a lucrat efectiv numărul de ore pentru care a fost plătită, iar salariul
încasat a reprezentat contraprestaţia muncii sale, aşa cum prevede art. 159 din Codul muncii.
In condiţiile arătate, nu se poate reţine că reclamanta a cauzat vreun prejudiciu
angajatorului şi nici că aceasta a încasat sume de bani în mod necuvenit.
În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.28(2) din Legea dialogului social,
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art.159, art.253-256, art.266 şi urm. din Codul muncii.
Prin întâmpinarea formulată, pârâta C. a solicitat respingerea cererii, întrucât
reclamanta nu a respectat prevederile AMPOSDRU nr. 64/01.02.2013, privind numărul
maxim de ore şi/sau săptămânal de 13 ore/zi şi, respectiv, 65 ore/săptămâna. Aşa cum rezultă
din confirmarea e-mail anexată, reclamanta, la data de 06.02.2013, ora 08,58, a fost informată
cu privire la numărul de ore/zi pe care un expert le poate desfăşura. Atât ca urmare a
comunicării în format electronic, prin e-mail, cât şi ca urmare a întâlnirii de lucru cu
formatorii din cadrul proiectului, experţii pe termen lung au fost informaţi de această
instrucţiune şi trebuiau să respecte instrucţiunea AMPOSDRU nr. 64/01.02.2013, în
completarea Fişei individuale de pontaj şi a Raportului de activitate.
Conform Contractului individual de muncă al reclamantei, înregistrat cu
nr.1463/12.10.2012, contract individual de muncă încheiat pentru proiectul POSDRU/87/
1.3/S/57406 „Competenta, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în
actul educaţional " în afara orelor de program cu timp parţial de lucru, reclamanta trebuia să
efectueze în cadrul contractului un număr de 90 ore/lună.
Pentru a respecta instrucţiunea şi ţinând cont de faptul că proiectul/contractul se derula
pe o perioadă determinată, începând cu data de 13.10.2012-13.04.2013, perioada care a fost
prelungită prin actul adiţional nr.1/03.12.2012, până la data de 30.09.2013, reclamanta ar fi
putut să ceară reducerea orelor din norma de bază pentru a evita încălcarea prevederilor
instrucţiunii.
Reclamanta a fost informată asupra condiţiilor de munca şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. Referitor la contractele de munca iniţiale ale
personalului angajat, în proiect a fost stabilit de comun acord cu toţi membri echipei de
implementare că în funcţie de graficul proiectului şi la convocarea managerului de proiect
fiecare membru al echipei din proiect în fiecare zi de luni a săptămânii să îşi prezinte
programul de lucru pentru toata săptămâna. În funcţie de solicitările managerului de proiect şi
în funcţie de activităţile din proiect, conform graficului s-au întâlnit ori de câte ori a fost
necesar pentru buna derulare a proiectului.
Într-adevăr, legislaţia menţionată în Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 64/01.02.2013
respectiv: Codul muncii, Directiva Consiliului 93/104/CE/1993 şi Directiva 2003/88/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului stabilesc cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru organizarea timpului de lucru şi se referă la perioadele minime de repaus zilnic,
săptămânal, precum şi anumitor aspecte legate de munca de noapte, munca în schimburi
pentru munca desfăşurată în cadrul unui contract de muncă. în această speţă este vorba de mai
multe contracte de muncă.
Codul muncii permite încheierea mai multor contracte de muncă cu normă întreaga
sau timp parţial, cu angajator diferiţi sau acelaşi angajator.
Legea unică de salarizare a personalului din unităţile bugetare permite efectuare unor
ore de muncă în cadrul proiectelor până la nivelul unei norme pe lună, deci maxim 176 ore.
Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 64/01.02.2013 de 13 ore /zi şi, respectiv 65 ore/
săptămână, priveşte activitatea în cadrul proiectelor pentru că sunt încheiate mai multe
contracte de muncă cu timp parţial. Urmare a depunerii Cererilor de Rambursare nr.5,
versiunea 2, înregistrată la C. cu nr…..55/….2014 şi a Scrisorii standard de informare a
beneficiarului referitoare la Cererea de Rambursare nr.6, versiunea nr.2, înregistrată la ISJ cu
nr. 344/19.01.2015 privind cheltuielile efectuate de către Beneficiar şi Parteneri pentru
proiectul POSDRU/87/1.3/S/57406 „Competenta, profesionalism şi dimensiune europeană
prin integrarea TIC în actul educaţional", acestea au fost supuse controlului şi verificării de
către OIPOSDU care au comunicat diminuarea sumelor a cheltuielilor solicitate spre
rambursare.
Din scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.4255/27.05.2014, rezultă
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faptul că OIPOSDRU MEN nu validează sumele efectuate de către Liderul de parteneriat
referitor la salariile formatorilor aferente lunii februarie 2013, nu pot fi validate în totalitate
deoarece s-a constatat în urma verificărilor ca a fost depăşită limita săptămânală maximă
prevăzută în Instrucţiunea nr.64/01.02.2013.
C. a contestat în termen de 5 zile lucrătoare, atât Scrisoarea-standard de informare a
beneficiarului referitoare la Cererea de Rambursare nr.6, versiunea nr.2, înregistrată cu nr
…55/….2014, cât şi Scrisoarea standard de informare a beneficiarului referitoare la Cererea
de Rambursare nr.6, versiunea nr.2, înregistrată la C. cu nr…..4/….2015, în ceea ce priveşte
diminuarea cheltuielilor dar ca urmare a analizării contestaţiei ce către OIPOSDRU MEN,
prin Referatul cu nr. OI/3405/SVPF/o'4.06.2014-ID57406, înregistrată la aceeaşi unitate, cu
nr….42/….2014, OIPOSDRU MEN a respins contestaţia asupra cheltuielilor în cauză cu toate
că C. a precizat prin contestaţie faptul că formatorii şi-au desfăşurat activitatea de formare,
aceasta a fost realizată, nu a fost blocat proiectul, au fost depuse eforturi suplimentare din
partea formatorilor şi a întregii echipe pentru atingerea obiectivelor proiectului.
Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a apreciat că această comunicare prin e-mail
a Instrucţiunii nr. 64 din 01.02.2013 nu reprezintă o modalitate legală de modificare a
contractului, ci doar o informare a salariatului asupra clauzei din contract privind contractul
de muncă. C. avea obligaţia încheierii unui act adiţional prin care să modifice clauza privind
timpul de muncă conform art. 17 alin. (3) lit. l din Codul Muncii. A reiterat în continuare o
parte dintre motivele expuse în acţiunea iniţială.
Prin sentinţa civilă nr. 1336 din 18 decembrie 2015, Tribunalul Botoşani a respins ca
nefondată acţiunea.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, prin Decizia nr. 529 din 29.06.2015 C. a
imputat numitei A. suma de 643 lei, reprezentând contravaloarea a 36 ore declarate neeligibile
de către OIPOSDRU, pentru perioada februarie –iunie 2013, respectiv 12 ore în februarie , 4
ore în martie 2013, 8 ore în aprilie 2013, 8 ore în mai 2013 şi 4 ore în iunie 2013. S-a avut în
vedere că nu a fost respectată Instrucţiunea AMPOSDRU 64 din 01.02.2013, privind numărul
maxim de ore zilnic de 13 ore şi, respectiv 65 ore pe săptămână.
Reclamanta a contestat această decizie, apreciind, în primul rând, că aceasta este un
act juridic nul absolut, procedura de atragere a răspunderii materiale fiind reglementată de art.
254-259 din Codul Muncii şi fiind necesară promovarea unei acţiuni în justiţie.
A reţinut tribunalul că reclamanta are calitatea de cadru didactic şi a fost angajată atât
pentru norma de bază la două unităţi şcolare din D., respectiv Şcolile Gimnaziale „X.” şi „Y.”
D., cât şi pentru activitatea de formator de către C., unitate din sistemul de învăţământ, pentru
a desfăşura activităţi specifice proiectului în cadrul unităţilor de învăţământ, situaţia
cumulului celor două activităţi fiind reglementată nu numai prin Codului Muncii, ci şi prin
Legea nr. 1/2011. Conform art. 283 din Legea nr. 1/2011, răspunderea patrimonială a
personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se
fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de
cazurile când, prin lege, se dispune altfel.
În plus, conform art. 357 din acelaşi act normativ, personalul care lucrează în
domeniul educaţiei permanente poate ocupa următoarele funcţii: cadru didactic, cadru didactic
auxiliar, formator, instructor de practică, evaluator de competenţe, mediator, facilitator al
învăţării permanente, consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor de sprijin şi alte
funcţii asociate activităţilor desfăşurate în scopul educaţiei permanente.
Rezultă, aşadar, că legiuitorul a stabilit pentru personalul nominalizat în Legea 1/2011
un regim special derogatoriu faţă de cadrul general arătat în Codul Muncii, atâta timp cât a
reglementat posibilitatea emiterii unei decizii de imputare în răspunderea patrimonială a
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personalului didactic şi de îndrumare. Din acest punct de vedere, Decizia nr. 529 din
29.06.2015 nu este nelegală.
Sub aspectul încălcării dispoziţiilor Codului Muncii cu privire la modificarea
contractului individual de muncă, a reţinut prima instanţă că, prin contractul individual nr.
…63 din ...2012, părţile nu au stabilit că programul de muncă trebuie structurat într-un anumit
mod, ci doar că acesta trebuie să totalizeze 90 ore pe lună, conform art. H din act.
Instrucţiunea nr. 64 din 01.02.2013 a Autorităţii de Management POSDRU nu modifică cu
nimic această clauză contractuală, întrucât aceasta aduce la cunoştinţă despre necesitatea
respectării unor reglementări comunitare în întocmirea actelor ce atestă desfăşurarea unor
activităţi.
De altfel, din pontajele depuse chiar de reclamantă la filele 18-27 dosar fond rezultă că
programul de lucru era stabilit chiar de către B., fără ca angajatorul să intervină în acesta sau
să stabilească un anumit calendar de desfăşurare a activităţilor. Din acest punct de vedere,
raporturile de muncă sunt parţial atipice faţă de cele stabilite de Codul Muncii, prin art. 17 şi
următoarele, întrucât angajatorul nu păstrat prerogativa de a stabili şi programul de activitate,
respectiv de a verifica îndeplinirea acestuia, fiind lăsată chiar la latitudinea reclamantei
modalitatea de îndeplinire a sarcinilor ce decurg din fişa postului.
Cum instrucţiunea AMPOSDRU 64/2013 a fost comunicată reclamantei la data de
06.02.2013, iar primul pontaj a fost întocmit de reclamantă la 28.02.2013, rezultă că aceasta
ar fi trebuit să aibă în vedere consemnarea activităţilor pe ore/zi sau ore/săptămână în acord cu
Directivele 93/104/CE şi 2003/88/CE. Din pontajul pentru luna februarie 2013 rezultă că
pentru săptămâna 4 -10 februarie reclamanta a înscris cele 40 ore la norma de bază, alte 4 ore
proiectul POSDRU 91/2.2 şi încă alte 29 ore pentru proiectul POSDRU 87/1.3. Rezultă un
total de 73 ore lucrate pe săptămână faţă de limita maximă de 65 ore. De altfel, sub aspectul
numărului de ore, reclamanta nu a contestat consemnările pârâtei din Decizia de Imputare nr.
59 din 29.06.2015.
În schimb, reclamanta a menţionat că pârâta îşi invocă propria culpă, deoarece C. ar fi
ordonanţat plata salariului pe baza fişelor de pontaj. Susţinerile părţii sunt însă în contradicţie
cu dispoziţiile art. 256 din Codul Muncii, care stabilesc că salariatul care a încasat de la
angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Din acest text reiese că obligaţia de
restituire subzistă indiferent dacă există sau nu o culpă a angajatorului în stabilirea sumei
iniţiale ce a fost plătită. Dacă s-ar fi dorit instituirea regulii privind restituirea sumei cu
excepţia situaţiei în care a existat o greşeală din partea angajatorului legiuitorul ar fi stabilit
acest lucru în mod expres în textul menţionat. Cum o asemenea distincţie nu există, rezultă că
salariatul trebuie să restituie suma nedatorată indiferent de existenţa sau inexistenţa culpei
angajatorului.
Tribunalul a avut în vedere că şi sub aspectul salarizării raporturile de muncă dintre
părţi sunt atipice faţă de reglementările generale din cadrul Codului Muncii, întrucât plata
acestora este asigurată din alte fonduri decât cele ale angajatorului pe baza unui proiect
desfăşurat în condiţiile Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane finanţat de
Uniunea Europeană. Chiar dacă iniţial drepturile salariale sunt asigurate de C., controlul
privind respectarea condiţiilor de desfăşurarea a Proiectului şi de rambursare a sumelor este
desfăşurat de o altă persoană decât cea a angajatorului, respectiv Autoritatea de Management
a POSDRU, care poate stabili neregularităţi în legătură cu desfăşurarea operaţiunilor derulate
în cadrul contractelor de finanţare. Sub acest aspect, în mod corect s-a stabilit că este necesară
respectarea limitei maxime de 65 ore pe săptămână, astfel că nici din acest punct de vedere
acţiunea formulată de reclamantă nu este întemeiată.
În consecinţă, tribunalul a respins ca nefondată cererea.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel reclamanta B., prin A.,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
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În motivare, arată că tribunalul nu a analizat temeinic înscrisurile depuse la dosar şi a
făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor legale incidente în cauză.
Astfel, primul motiv de anulare invocat cu privire la decizia de imputare a fost acela
că decizia de imputare este un act juridic nul absolut, care nu poate produce nici o consecinţă
juridică. A motivat că procedura de atragere a răspunderii patrimoniale a salariaţilor şi cea de
restituire a sumelor nedatorate este reglementată în art.254 - 259 din Codul muncii şi că din
analiza acestei proceduri se constată că decizia de imputare nu este reglementată ca
instrument juridic de stabilire a răspunderii patrimoniale a salariatului ori de restituire a
sumelor încasate necuvenit.
Actuala procedură legală presupune chemarea în judecată a salariatului, urmând ca
instanţa de judecată, pe bază de probe şi în urma analizei dispoziţiilor legale aplicabile, să
hotărască dacă salariatul trebuie să răspundă patrimonial sau nu faţă de angajator ori dacă
trebuie să restituie vreo sumă de bani încasată necuvenit sau nu.
În speţă, instanţa de fond a considerat neîntemeiat acest motiv de anulare, invocând
depoziţiile art. 283 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, care reglementează acest
instrument juridic de atragere a răspunderii, considerând că astfel se stabileşte un regim
derogatoriu faţă de cadrul general stabilit de Codul muncii.
În opinia sa, aceasta motivare este greşită, pentru următoarele considerente :
Dispoziţiile primei teze a art. 283 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, fac
trimitere la legislaţia muncii, de unde concluzia că legiuitorul nu a dorit să stabilească un
regim derogatoriu în cazul personalului din învăţământ („Răspunderea patrimonială a
personalului didactic, a personalului auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi
de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii”).
În teza a doua a art. 283, legiuitorul menţionează decizia de imputare, precizând
totodată faptul că aceasta, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi
prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau instituţiei, în afară de cazurile când, prin lege,
se dispune altfel.
Apreciază că, prin coroborarea primei teze cu ultima teză a art. 283 din Legea nr.
1/2011, legiuitorul nu a dorit să creeze un cadru derogatoriu de la dreptul comun, ci,
dimpotrivă, trimiterea expresă la legislaţia muncii şi reglementarea emiterii deciziei de
imputare numai în cazul când printr-o altă lege nu se dispune altfel (în speţă Legea nr.
53/2003) denotă intenţia legiuitorului de a nu crea un cadru derogatoriu, ci unul supus
dreptului comun în materie.
O dovadă în plus o constituie reglementarea cu adevărat specială, derogatorie, din
Legea nr. 188/1999, privind Statul funcţionarilor publici. Astfel, pe de o parte, în art. 85, este
reglementată decizia de imputare ca fiind actul juridic de atragere a răspunderii civile a
funcţionarului public pentru situaţiile reglementate la art. 84 lit. a) şi b), cu menţionarea
expresă a cadrului procedural şi a termenelor procedurale în care poate fi emisă şi contestată,
dar şi hotărârea judecătorească pentru situaţia de la art. 84 lit.c).
Pe de altă parte, în art. 117 se prevede faptul că dispoziţiile legii se completează cu
prevederile din legislaţia muncii etc., dar numai în măsura în care nu contravin dispoziţiilor
din legea în discuţie, exprimarea literară fiind categorica în a defini caracterul de lege specială
a Legii nr. 188/1999.
Făcând o comparaţie între cele două reglementari ale deciziei de imputare, se poate
constata că voinţa legiuitorului a fost aceea ca Legea nr. 188/1999 să fie o lege specială în
privinţa răspunderii civile a funcţionarilor publici (fapt explicabil prin regimul juridic special
al acestei categorii profesionale), în timp ce Legea nr.1/2011 se supune, din acest punct de
vedere, reglementării generale din legislaţia muncii. Ca urmare, apreciază apelanta că instanţa
de fond nu a dat o interpretare corectă textului art. 283 din Legea nr. 1/2011, pronunţând o
sentinţă nelegală din acest punct de vedere.
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Un alt motiv de anulare a deciziei de imputare pe care l-a invocat a fost cel referitor la
faptul că nu a fost încheiat nici un act adiţional la contractul individual de muncă, prin care să
se fi modificat clauza referitoare la durata muncii de maxim 90 de ore pe lună, aşa cum
prevăd imperativ dispoziţiile art. 41 din Codul muncii şi cum s-a stipulat în mod expres în
penultima clauză din contractul individual de muncă.
Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi alin. (3) lit. f) din Codul muncii, timpul de
muncă este unul dintre elementele esenţiale ale contractului individual de muncă, care poate fi
modificat numai prin acordul părţilor, iar potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (5) din Codul
muncii, „orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin.(3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract într-un
termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării."
Chiar dacă apelantei i s-a comunicat Instrucţiunea nr.64/01.02.2013, pârâtul C. - în
calitate de angajator - avea nu numai obligaţia informării, ci şi obligaţia încheierii unui act
adiţional la contractul individual de muncă prin care, de comun acord cu salariatul, să
modifice clauza referitoare la timpul de muncă sau durata muncii (art. 17 alin. (3) lit. l ) din
Codul muncii).
Aceasta, întrucât, aşa cum rezultă în mod expres din contractul individual de muncă,
temeiul legal al încheierii şi executării contractului individual de muncă în discuţie - este
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
Susţine că prima instanţă a înlăturat în mod greşit şi acest motiv de anulare, cu
motivarea că instrucţiunea nu a modificat cu nimic clauza din contractul individual de muncă
şi că programul de lucru era stabilit chiar de către reclamantă, fără intervenţia angajatorului.
În opinia sa, este evidentă modificarea clauzei numerotate cu M în contractul
individual de muncă al reclamantei, câtă vreme, iniţial, s-a convenit că durata muncii de
expert - formator era de maxim 90 de ore pe lună , iar prin Instrucţiunea nr. 64 / 1.02.2013 s-a
plafonat această durată la maxim 13 ore / zi şi, respectiv, 65 ore/săptămână, inclusiv norma de
bază stabilită prin contractele individuale de muncă încheiate separat, în calitate de cadru
didactic .
În consecinţă, susţine că instanţa de fond a nesocotit dispoziţiile art. 17 şi 41 din Codul
muncii, deşi se impunea aplicarea lor în cauză.
Un alt motiv de anulare invocat a fost cel referitor la culpa pârâtului - intimat care a
verificat fişele de pontaj depuse din care rezulta clar numărul de ore lucrate zilnic şi
săptămânal, nu a cerut niciodată modificarea acestor documente, dimpotrivă, a ordonanţat
plata salariului raportat la acel număr de ore.
Solicită a se observa că, anexat întâmpinării depuse la prima instanţă, pârâtul a depus
câteva adrese în care recunoaşte că a fost necesară concentrarea programului pentru o
perioadă mai scurtă de timp pentru a putea duce la îndeplinire obiectivele proiectului, astfel că
s-a lucrat şi in zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi că formatorii şi-au desfăşurat
activitatea şi că au depus eforturi suplimentare pentru a nu fi blocat proiectul ( adresa nr. 344 /
26.01.1015 – pag. 3 , adresa nr. 5900 / 29.06.2015- pag. 3 ).
Din acest punct de vedere, consideră greşită motivarea instanţei de fond; că potrivit
art. 256 din Codul muncii culpa angajatorului nu este relevanţă şi că obligaţia de restituire a
sumei subzistă în orice condiţii.
Pentru a exista obligaţia de restituire în sarcina salariatului, este necesar ca acesta să o
fi încasat în mod nedatorat, condiţie prevăzută expres de textul art. 256 din Codul muncii,
Or, apelanta a prestat efectiv munca pentru care a încasat salariul, situaţie recunoscută
de către pârâtul - intimat prin adeverinţele sus-menţionate, iar salariul a reprezentat
contraprestaţia muncii sale , aşa cum prevede art. 159 din Codul muncii. Mai mult, în loc să
lucreze doar în timpul săptămânii, a făcut efortul de a lucra în zilele de repaos săptămânal
pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor proiectului şi pentru a nu bloca lucrările acestui
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proiect.
Mai mult, deşi trebuia să respecte deopotrivă Instrucţiunea nr.64, pârâtul intimat a
ordonanţat la plată salariul reclamantei, deşi cunoştea din foile de pontaj că numărul de ore
maxim săptămânal a fost depăşit.
În aceste condiţii, nu se poate reţine că a cauzat vreun prejudiciu angajatorului şi nici
că aceasta a încasat sume de bani în mod necuvenit, în accepţiunea dispoziţiilor art. 256 din
Codul muncii.
Aşa cum rezultă din partea a doua a instrucţiunii nr. 64/2013, sumele aferente orelor
care vor depăşi limita stabilită nu se vor rambursa din Fondul Social European/ Bugetul
naţional, dar faţă de situaţia anterior descrisă rezultă că aceste sume vor putea fi acoperite din
alte fonduri, prin demersurile efectuate de pârâtul – intimat, în calitate de angajator.
Pentru toate aceste motive, consideră apelanta că sentinţa apelată este nelegală şi
netemeinică, motiv pentru care solicită schimbarea în tot a acesteia.
În drept, invocă dispoziţiile art. 466 şi 480 Cod procedură civilă.
Deşi legal citat, intimatul C. nu a formulat întâmpinare, dar, prezentă în instanţă la
termenul de judecată de astăzi, reprezentanta acestuia a depus concluzii scrise, prin care a
solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţată de instanţa de
fond, ca temeinică şi legală.
Analizând cauza, prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul
este întemeiat, pentru următoarele considerente:
Prin decizia nr. 529 din 29.06.2015 s-a imputat contestatoarei suma de 643 lei cu titlu
de daune, reprezentând valoarea a 36 de ore declarate neeligibile de către OIPOSDRU.
În conformitate cu dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Codul muncii: „Reţinerile cu titlu
de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă,
lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă.”
Potrivit art. 283 din Legea nr. 1/2011: „Răspunderea patrimonială a personalului
didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de
control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de
imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de
conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când,
prin lege, se dispune altfel”.
Din modul de reglementare cuprins în teza I a art. 283 din Legea nr. 1/2011, rezultă că
legiuitorul a înţeles să supună răspunderea patrimonială a personalului didactic regimului de
drept comun în materie şi anume legislaţiei muncii. Teza a doua nu stabileşte un regim
derogatoriu ci menţionează doar persoanele care au atribuţii în emiterea deciziilor de imputare
şi a celorlalte acte de stabilire a prejudiciilor în condiţiile reglementării generale. Nu există
nici o menţiune, în sensul că angajarea răspunderii personalului didactic se poate realiza (prin
derogare de la norma generală) pe baza deciziei de imputare. Sau, dacă aceasta ar fi fost
intenţia legiuitorului, în mod cert, reglementarea ar fi trebuit să conţină şi alte norme
referitoare la condiţiile emiterii deciziei, elementele acesteia, termene etc. Şi desigur, nu ar
mai fi avut nici un sens norma cuprinsă în teza I a art. 283 din Legea 1/2001. Prin urmare, nu
se poate aprecia că art. 283 din Legea 1/2011 conţine o reglementare specială faţă de legea
generală reprezentată de Codul muncii.
Iar, aşa cum am arătat deja, în conformitate cu dispoziţiile art. 169 alin. (2) din Legea
nr. 53/2003 (Codul muncii), angajarea răspunderii patrimoniale a angajatului nu se poate
realiza decât în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, decizia de imputare
nr. ..75 din …2015, emisă de angajator, fiind nelegală.
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Ca urmare, în temeiul art. 480 alin. (2) din Codul muncii, Curtea va admite apelul şi va
schimba sentinţa atacată în sensul că va admite contestaţia şi va anula decizia nr. …29 din
….2015, emisă de intimatul C.
17. Diurna externă, indemnizaţia plătită unui angajat pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în altă ţară, supusă negocierii între
salariat şi angajator
Diurna externă reprezintă indemnizaţia plătită unui angajat pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare, în interes de serviciu, în altă ţară.
Conform Codului muncii, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile
precum şi alte adaosuri (art. 160 din Codul muncii).
Indemnizaţiile, ca şi element al salariului, reprezintă practic acele sume plătite
salariaţilor, peste salariul de bază, cu scopul de a compensa cheltuielile pe care aceştia sunt
nevoiţi a le efectua cu ocazia îndeplinirii unor sarcini de serviciu.
O asemenea indemnizaţie este şi diurna externă mai sus definită.
Unul dintre principiile esenţiale ale sistemului de salarizare este acela al negocierii
salariilor.
Acest principiu, reglementat de prevederile art. 162 din Codul muncii, reprezintă o
consecinţă a principiului constituţional potrivit căruia dreptul la negocieri în raporturile de
muncă este garantat (art. 41 alin. 5).
Codul muncii, concretizând acest drept, prevede că stabilirea salariului se face prin
negocieri individuale între angajator şi salariat (art. 162 alin. 2 Codul muncii).
Astfel, orice componentă a salariului, inclusiv indemnizaţiile, trebuie să fie supusă
negocierii între cele două părţi ale raportului juridic de muncă: salariat şi angajator.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 584 din 8.06.2016)
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Botoşani sub nr. 1835/40/2015, reclamantul A. a
chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând obligarea acesteia la plata salariilor
cuvenite pentru perioada 18.07.2014 – 25.03.2015 în sumă de 4.770 lei, a diferenţei de diurnă
pentru lunile ianuarie şi februarie 2015 în sumă totală de 590 euro (140 de euro pentru
ianuarie şi 450 euro pentru februarie) şi a indemnizaţiei pentru concediul de odihnă cuvenit
pentru perioada lucrată, sumele cuvenite urmând a fi actualizate în funcţie de indicii de
inflaţie de la scadenţă şi până la data plăţii efective, cu plata dobânzii legale pentru acelaşi
interval de timp.
În fapt, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâta contractul individual de muncă nr.
44/18.07.2014, urmând să primească salariul lunar de 900 de lei, precum şi diurna pentru
perioada lucrată în Uniunea Europeană, însă angajatorul i-a achitat doar o parte din suma
cuvenită cu titlu de diurnă, conform extraselor de cont emise de Banca C., fără însă a fi
achitate prin virament bancar şi salariile în lei cuvenite, în sumă totală de 4.770 lei.
Reclamantul a susţinut că pârâta nu şi-a îndeplinit integral nici obligaţia de plată a
diurnei, întrucât nu i-a achitat cu acest titlu diferenţa de 140 de euro pentru luna ianuarie 2015
şi de 450 de euro pentru luna februarie 2015.
În privinţa plăţii salariilor, reclamantul a apreciat că angajatorul va invoca existenţa
statelor de plată semnate de salariat, aşa încât a susţinut că doar aceste înscrisuri nu pot face
dovada plăţii salariilor dacă nu sunt însoţite de viramentele bancare aferente. A pretins că
„statele de plată erau puse în faţă la sosirea din străinătate şi se cerea semnarea acestora
pentru a continua decontul pentru perioada petrecută în străinătate la lucru.”
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Cât priveşte diferenţa de diurnă, i-ar fi fost reţinut de angajator fără a exista vreun
document în conformitate cu art. 169 alin. (1) şi (2) din Codul Muncii.
În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 271 şi art. 272 din Codul muncii.
Pârâta a depus întâmpinare (fila 72 – 78 dosar fond), prin care a solicitat respingerea
acţiunii reclamantului ca nefondată şi, în subsidiar, în cazul în care se va considera că
pretenţiile reclamantului sunt parţial fondate, dar va fi admisă cererea sa reconvenţională, să
fie compensate sumele datorate de societate reclamantului-pârât cu sumele datorate de
reclamantul-pârât unităţii.
Pârâta a formulat şi cerere reconvenţională ( f. 59-63 dosar fond), prin care a solicitat
obligarea reclamantului pârât la plata :
- sumei de 1.753 lei, reprezentând sume nedatorate, aferente perioadei în care acesta
nu a prestat activitate în interesul societăţii, dar i-au fost achitate drepturi salariale şi
contribuţii aferente, sumă actualizată cu dobânda legală şi indicele de inflaţie, calculate de la
data achitării acestora reclamantului-pârât şi bugetului de stat la data plăţii efective;
- sumei de 580 EUR achitată în mod eronat reclamantului pârât pe data de 24.04.2015
cu titlu „avans diurnă", reprezentând sume nedatorate, actualizată cu dobânda legală de la data
introducerii prezentei cereri reconvenţionale la data plăţii efective;
- sumei de 1.711,13 lei reprezentând contravaloarea pagubei adusă pârâtei prin
distrugerea unei scări aparţinând autovehiculului său SV xx XXX de către reclamantul pârât
la data de 06.11.2014, conform facturii fiscale nr. ASS….19/….2015 achitată la data de
....2015, sumă actualizată cu dobânda legală şi indicele de inflaţie aferent de la data de
….2015 la data plăţii efective.
1. Cu privire la primul capăt al cererii, s-a arătat că reclamantul-pârât A. a fost
salariatul societăţii, începând cu data de 19.07.2014 şi până la data de 25.03.2015.
Acesta a fost încadrat pe funcţia de conducător auto, având obligaţia să îndeplinească
atribuţiile de serviciu prevăzute în Fişa postului - anexă la contractul individual de muncă
(Anexa nr. 3 la întâmpinare).
În perioada cât a fost salariatul său, reclamantul pârât a condus autoutilitara Merceds
Benz înmatriculată cu numărul SV xx XXX şi a prestat activitate în folosul societăţii,
efectuând curse de transport mărfuri în România şi străinătate în următoarele intervale:
28.07.2014-10.11.2014;
21.01.2015-13.03.2015.
Dovada faptului că reclamantul pârât nu a prestat activitate în interesul pârâtei în
intervalul 11.11.2014-16.01.2015 rezultă din extrasul de pe fleetboardul autovehiculului SV
xx XXX pe care şi-a desfăşurat activitatea reclamantul pârât, extras care înregistrează în mod
automat mişcările autovehiculului, locaţia GPS, kilometrajul şi seria cartelei conducătorului
auto introdusă în tahograful digital al maşinii respective (Anexa nr. 6 la întâmpinare), precum
şi câteva Scrisori de transport internaţional (CMR-uri) care atestă data, numărul
autovehiculului cât şi numele şoferului care conducea efectiv acest autovehicul (Anexa nr. 7
la întâmpinare).
În plus, cu privire la perioada nelucrată 13.11.2014 - 16.01.2015 , s-au făcut precizări
în întâmpinare.
Prin urmare, sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 256 alin. (1) Codul
Muncii, iar în baza probatoriului ce va fi administrat, pârâta a solicitat a fi obligat reclamantul
pârât la plata sumei de 1.753 lei reprezentând sume nedatorate, aferente perioadei în care
acesta nu a prestat activitate în interesul pârâtei, dar i-au fost achitate drepturi salariale şi
contribuţii aferente, sumă actualizată cu dobânda legală şi indicele de inflaţie, calculate de la
data achitării acestora reclamantului-pârât şi bugetului de stat - la data plăţii efective.
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2. Cu privire la cel de-al doilea capăt al cererii, societatea a prevăzut în regulamentul
de ordine interioară afişat la sediul său faptul că diurna zilnică externă acordată salariaţilor
care sunt delegaţi în afara ţării este de 29 EUR/ZI (Anexa nr. 23 la întâmpinare).
Reclamantul pârât a fost delegat în afara României în anul 2015, astfel: - în anul 2015:
21.01.2015 - 13.03.2015 - 52 zile de diurnă (Anexa nr. 25 la întâmpinare)
În anul 2015, a achitat reclamantului pârât, cu titlu de diurnă, suma de 2056 EUR,
conform centralizatorului şi extraselor de cont anexate (Anexa nr. 27).
Abia în momentul primirii cererii de chemare în judecată formulate de către
reclamantul pârât, s-a constatat faptul că, din eroare, a achitat prin bancă, pe data de
24.04.2015, suma de 580 EUR reclamantului pârât cu titlu de „avans diurnă" - sumă pe care
nu o datora acestuia, ci unui alt salariat (extras de cont - Anexa nr. 28 la întâmpinare). Ori, la
data de 24.04.2015, reclamantul pârât nu mai era salariat şi, prin urmare, nu urma să efectueze
curse pentru pârâtă.
Aşadar, în urma analizei pe înscrisurile depuse la dosarul cauzei, urmează a se
constata că a achitat diurna integrală prevăzută în Regulamentul de ordine interioară, cuvenită
reclamantului pârât pentru cele 52 zile din anul 2015 cât s-a aflat în delegaţie (29 EUR/zi) şi,
în plus, a mai achitat acestuia o sumă nedatorată, în cuantum de 580 EUR.
Deşi reglementată în cadrul răspunderii patrimoniale, recuperarea sumelor plătite
salariatului fără a fi datorate, se fundamentează pe un alt temei juridic decât în cazul
răspunderii patrimoniale. Astfel, dacă în cazul răspunderii patrimoniale temeiul juridic este
constituit de răspunderea civilă contractuală, reglementată de art. 1350 Cod civil, care are la
bază vinovăţia salariatului şi elementul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, în situaţia
recuperării sumelor primite şi nedatorate aceasta nu are la bază un act de vinovăţie al
salariatului. Recuperarea sumelor nedatorate se întemeiază pe dispoziţiile art. 1341alin. (1)
Cod civil, „conform căruia cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire".
Astfel sunt îndeplinite şi în acest caz condiţiile legale prevăzute de art. 256 alin. (1)
Codul muncii, aşa încât urmează a fi obligat reclamantul pârât la plata sumei de 580 EUR,
achitată în mod eronat pe data de 24.04.2015 cu titlu „avans diurnă", reprezentând sume
nedatorate, sumă actualizată cu dobânda legală de la data introducerii prezentei cereri
reconvenţionale la data plăţii efective.
3. Cu privire la cel de-al treilea capăt al cererii, s-a arătat că pe data de 06.11.2014, în
timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în timpul unei manevre cu spatele a camionului SV
xx XXX încredinţat de societate, reclamantul nu s-a asigurat corespunzător şi a acroşat cu
scara din dreapta capului tractor a autovehiculului un stâlp din fier, ceea ce a avut ca şi
consecinţă distrugerea scării respective, zgârierea barei şi aripii autovehiculului.
Pe data de 10.11.2014, la întoarcerea din cursă, reclamantul pârât a completat o
declaraţie scrisă prin care a descris şi recunoscut fapta (Anexa nr.1).
În calitate de conducător auto profesionist, reclamantul pârât avea obligaţia să
cunoască şi să respecte cu stricteţe legislaţia în vigoare referitoare la circulaţia pe drumurile
publice şi regulile de circulaţie.
Ori, după cum recunoaşte însuşi reclamantul-pârât în declaraţia scrisă, acesta a
efectuat manevra respectivă fără să respecte prevederile legale, săvârşind fapta respectivă cu
vinovăţie.
Ulterior, pârâta a suportat cheltuielile cu înlocuirea scării distruse de reclamantul-pârât
la autovehiculul SV xx XXX, fiind emisă de către service-ul auto SC D. SRL factura fiscală
nr. …..19/….2015 (Anexa 2) însoţită de devizul de lucrări (Anexa nr. 3), pe care a achitat-o
pe data de ….2015 (Anexa nr. 4), prejudiciul fiind astfel cert, lichid şi exigibil.
Ulterior, la data întoarcerii din cursă a reclamantului pârât, în luna martie 2015, a
prezentat acestuia factura fiscală şi devizul aferent, dovada achitării facturii fiscale şi a
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solicitat acestuia să fie de acord cu recuperarea contravalorii pagubei prin acordul părţilor,
conform art. 254 alin. (3) din Codul Muncii.
Reclamantul pârât a refuzat în mod categoric să colaboreze cu pârâta, acesta fiind de
fapt motivul real pentru care în prezent, a ales, cu rea credinţă, să o acţioneze în judecată şi să
pretindă sume de bani pe care nu i le datorează în realitate.
În concluzie, în conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea 53/2003 Codul Muncii, a solicitat să i se atragă reclamantului pârât răspunderea patrimonială pentru
paguba materială produsă în cuantum de 1.711,13 lei, sumă actualizată cu dobânda legală şi
indicele de inflaţie aferent de la data de …….2015 la data plăţii efective.
In drept, a invocat dispoziții din Codul Muncii, Codul civil, Codul de procedură civilă.
Prin sentinţa civilă nr. 144 din 11 februarie 2016, Tribunalul Botoşani a admis în parte
acţiunea în pretenţii băneşti formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta S.C.B.
SRL prin reprezentant legal E.; a obligat pârâta să plătească reclamantului suma netă de 1962
lei, reprezentând drepturi salariale pentru lunile:
- octombrie 2014
670 lei;
- februarie 2015
724 lei;
- martie 2015
568 lei,
suma urmând a fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie de la data scadenţei până
la data plăţii efective, precum şi dobânda legală, de la data scadenţei până la data plăţii
efective.
A respins ca nefondat capătul de cerere având ca obiect plata diurnei şi a indemnizaţiei
pentru concediul de odihnă; a admis în parte cererea reconvenţională astfel cum a fost
precizată, cerere formulată de pârâta reclamantă S.C. B. SRL în contradictoriu cu reclamantul
pârât A.; a obligat reclamantul pârât să plătească pârâtei reclamante:
- suma de 539 euro achitată în plus cu titlu de diurnă;
- suma de 1027 lei, reprezentând drepturi salariale achitate în plus pentru perioadele
13.11.2014-15.12.2014,1.01.2015-6.01.2015 şi 8.01.2015-15.01.2015, sumă ce va fi
actualizată în funcţie de indicii de inflaţie,de la data scadenţei până la data plăţii efective,
precum şi dobânda legală de la data scadenţei până la data plăţii efective;
- suma de 1711,13 lei, reprezentând prejudiciu produs unităţii prin distrugerea scării
autovehiculului SV xx XXX, sumă ce va fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie, de la
data de ….2015 până la data plăţii efective, precum şi dobânda legală, de la data de …,.2015
până la data plăţii efective;
A compensat datoriile reciproce la data de 11.02.2016 până la concurenţa sumei de
1962 lei, cu actualizarea şi dobânda legală.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Potrivit art. 168 alin. (1) din Codul muncii ,,Plata salariului se dovedeşte prin
semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care
demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.’’
În cauză, prin statele de plată semnate de reclamant (fila 110 – 122 dosar fond), pârâta
a făcut dovada plăţii salariilor lunare pentru perioada din acţiune, cu excepţia lunilor
octombrie 2014, februarie 2015 şi martie 2015 (fila 116, 118 şi 121) pentru care statele de
plată nu poartă semnătura salariatului.
Deşi reclamantul a contestat primirea salariilor şi pentru lunile în care a semnat statele
de plată, nu pot fi reţinute apărările acestuia întrucât din declaraţiile martorilor M. şi N. (f.
217 şi 218 ds. fond) a rezultat că pentru toţi salariaţii societăţii salariile erau plătite în
numerar, nefiind făcută dovada contrară de către reclamant, în sensul că şi salariile ar fi fost
plătite prin viramente bancare în conturile de card. Nu a putut fi reţinută nici susţinerea
reclamantului în sensul că ar fi semnat statele de plată la venirea din curse fără a primi
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salariile cuvenite, întrucât acesta nu a pretins şi nici nu a dovedit că ar fi fost forţat sau
ameninţat să semneze în aceste condiţii statele de plată.
Cât priveşte declaraţia martorului O., aceasta a avut un caracter subiectiv, martorul
susţinând că nu cunoaşte temeiul încetării raportului său de muncă cu societatea şi că ştie de
la reclamant că acesta nu ar fi primit salariile pentru munca prestată.
Prin urmare, faţă de situaţia de fapt reţinută şi de dispoziţiile art. 168 alin. (1) Codul
muncii, s-a reţinut că pârâta nu a făcut dovada plăţii salariilor cuvenite reclamantului pentru
lunile octombrie 2014, februarie 2015 şi martie 2015, aşa încât a fost obligată la plata cu acest
titlu a sumei nete totale de 1962 lei (fila 116, 118 şi 121 ds. fond), actualizată cu inflaţia,
precum şi a dobânzii legale aferente de la data scadenţei până la data plăţii efective - pentru a
se asigura repararea integrală a prejudiciului produs salariatului prin neplata la scadenţă a
salariilor lunare, în conformitate cu dispoziţiile art. 166 alin. (4) din Codul muncii, art. 1531 şi
1535 Cod Civil.
Pentru soluţionarea cererii reclamantului de obligare a pârâtei la plata indemnizaţiei
pentru concediul de odihnă cuvenit, s-a notat că potrivit întâmpinării (fila 166 dosar fond) şi
răspunsului la întrebarea nr. 5 din interogatoriu (fila 215 dosar fond), reclamantul a
recunoscut că nu a prestat muncă pentru angajator în intervalul 13.11.2014 – 16.01.2015, cu
excepţia zile de 07.01.2015.
De asemenea, s-a reţinut că potrivit art. 145 alin. (2) din Codul muncii, concediul de
odihnă se acordă proporţional cu activitatea prestată şi că salariatul, deşi a pretins că i se
cuveneau 30 zile de concediu de odihnă, nu a indicat temeiul de drept al acestei apărări, aşa
încât în raport cu menţiunile din contractul individual de muncă, s-a reţinut că numărul de zile
de concediu cuvenite acestuia în raport de activitatea desfăşurată, este de 10 zile.
Conform foii colective de prezenţă pentru luna decembrie 2014 (fila 106 dosar),
reclamantul a efectuat în această lună 10 zile de concediu de odihnă, iar indemnizaţia astfel
cuvenită ar fi fost inclusă în suma netă plătită salariatului pentru această lună (fila 114 ds.
fond), aşa încât pârâta nu-i mai datorează nicio sumă cu acest titlu.
Prin urmare, a fost respinsă ca nefondată această pretenţie a reclamantului, cum tot ca
nefondat a fost respins şi capătul de cerere privind diferenţa de diurnă pretinsă pentru lunile
februarie şi martie 2015 în sumă totală de 590 de euro.
Aceasta întrucât, plata diurnei a fost făcută de angajator prin viramente bancare (fila
20 -39 ds. fond), din analiza acestora rezultând plata sumei totale de 3.314 euro pentru anul
2014 (anexa 26 întocmită de pârâtă – fila 128 – omiţând suma de 220 de euro plătită la data de
23.12.2014 – fila 27) şi a sumei totale de 2151 euro pentru anul 2015 (anexa 27 întocmit de
pârâtă – fila 143 – omiţând suma de 95 euro plătită la data de 02.03.2015 – fila 36), deci în
total 5.465 euro. Aceasta întrucât, contrar susţinerii reclamantului, suma de 100 euro plătită la
13.02.2015 (fila 33 ds. fond) reprezintă „diurnă nord spedition”.
În privinţa nivelului zilnic al diurnei, reclamantul nu a făcut dovada certă contrară
celui rezultat din Regulamentul de ordine interioară al societăţii nr. 134/13.01.2014 (fila 123)
şi confirmat de martorii M. şi N., respectiv de 29 de euro/ zi, aşa încât instanţa a reţinut acest
cuantum la stabilirea drepturilor cuvenite salariatului.
Pârâta a susţinut că pentru anul 2014 avea obligaţia plăţii diurnei pentru 106 zile (fila
126 ds. fond), din care pentru 10 zile aferente intervalului 01.11.2014 – 10.11.2014, deşi
conform foii colective de pontaj pentru această lună a considerat că salariatul a desfăşurat
activitate şi în zilele de 11 şi 12 noiembrie 2014 (începând cu 13 noiembrie 2014 reclamantul
nu a lucrat, conform recunoaşterii sale exprese de la interogatoriu).
Prin urmare, pentru anul 2014, societatea avea obligaţia plăţii diurnei în sumă totală de
3.132 euro pentru 108 zile, eventual de 3.190 euro pentru 110 zile - reclamantul susţinând că
deplasarea de la locul de muncă către casă a durat 4 zile, întrucât a însoţit administratorul
societăţii la rezolvarea unor probleme ale pârâtei.
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Pentru anul 2015, pârâta a calculat că datorează diurnă pentru 52 de zile (fila 127 ds.
fond) din care pentru 13 zile din luna martie 2015, iar salariatul a susţinut că este îndreptăţit la
plata acesteia şi pentru intervalul de deplasare către domiciliu, respectiv 13.03.2015 –
17.03.2015 indicat în răspunsul la întrebarea nr. 2 din interogatoriu.
Aşadar, pentru anul 2015, pârâta datora cu titlu de diurnă suma de 1624 euro pentru 56
de zile, deci în total suma ce trebuia plătită salariatului era de 3.132 euro + 1.624 euro = 4.756
euro (eventual 3.190 euro +1.624 euro = 4.814 euro).
În consecinţă, întrucât angajatorul a dovedit plata diurnei în sumă de 5.465 euro,
pretenţia reclamantului de obligare a pârâtei la plata diferenţei de diurnă de 590 euro a fost
respinsă ca nefondată.
În schimb, a fost admis capătul de cerere reconvenţională având ca obiect plata de
către salariat a sumei de 580 euro întrucât, aşa cum s-a arătat anterior, aceasta nu era datorată,
fiind supusă restituirii conform art. 256 alin. (1) din Codul muncii.
În baza acestui text de lege, reclamantul a fost obligat să restituie pârâtei şi drepturile
salariale nete, efectiv încasate pentru perioadele 13.11.2014 – 15.12.2014, 01.01.2015 –
06.01.2015 şi 08.01.2015 – 15.01.2015, în sumă totală de 1.027 lei, pentru care a recunoscut
că nu a desfăşurat activitate, or „salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de
salariat” conform art. 159 alin. 1 Codul muncii.
Calculul efectuat de pârâtă în acest sens (fila 104 ds. fond) nu a fost contestat de
salariat decât sub aspectul desfăşurării activităţii în ziua de 7 ianuarie 2015 – fapt recunoscut
de angajator – astfel încât sumele nete de restituit sunt: 402 lei pentru noiembrie 2014, 335 lei
pentru decembrie 2014 şi 290 lei pentru ianuarie 2015.
Astfel, deşi reclamantul a pretins iniţial că era îndreptăţit la plata unui concediu de
odihnă de 30 de zile după 3 luni lucrate, nu a făcut dovada unei asemenea înţelegeri cu
angajatorul şi nici temeiul de drept al acestei pretenţii, iar prin răspunsul la întrebarea nr. 5 din
interogatoriu a arătat că „nu a solicitat drepturi” pentru aceste perioade.
Pentru a se asigura recuperarea integrală a prejudiciului produs astfel pârâtei, în
temeiul art. 1531 – 1535 Cod civil, pentru această sumă netă s-a calculat inflaţia precum şi
dobânda legală de la scadenţă până la data plăţii efective.
Apreciind că pârâta a făcut dovada condiţiilor cumulative cerute de art. 254 alin. 1 din
Codul muncii pentru angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului, reclamantul a fost
obligat să plătească angajatorului suma de 1711,13 lei, cu inflaţia şi dobânda legală de la
24.02.2015 până la data plăţii efective, pentru acoperirea prejudiciului produs societăţii prin
distrugerea unei scări aparţinând autovehiculului cu numărul de înmatriculare SV xx XXX.
Apărările formulate în acest sens de reclamant au fost înlăturate, întrucât art. 254 alin.
(3) Codul muncii nu condiţionează formularea acţiunii în instanţă de încheierea notei de
constatare şi evaluare a pagubei; în plus Codul muncii nu mai prevede întocmirea deciziei de
imputare pentru recuperarea prejudiciilor produse de salariaţii .
S-a notat că reclamantul nu a dovedit existenţa vreuneia dintre cauzele care înlătură
răspunderea salariatului, întrucât conform declaraţiei din 10.11.2014 (fila 64 dosar fond),
reclamantul a recunoscut că, la efectuarea manevrei cu spatele a acroşat un stâlp „cu scara din
dreapta a capului tractor distrugând scara şi zgâriindu-se bara şi aripa”.
Prin urmare, nu s-a putut reţine forţa majoră, nici vreo cauză neprevăzută care nu
putea fi înlăturată, reclamantul având obligaţia de a se asigura la efectuarea manevrelor şi în
spaţiile private, nu numai pe drumurile publice, şi nici existenţa riscului normal al serviciului,
pentru că acesta cuprinde riscul tehnologic nu şi riscul uman dacă pierderile sunt generate de
nerespectarea din culpă de către salariat a atribuţiilor de serviciu, respectiv a normelor legale
specifice funcţiei îndeplinite.
În fine, prin înştiinţarea din 30.10.2015 (fila 197 dosar fond), pârâta a dovedit că nu a
fost despăgubită de asigurator pentru prejudiciul rezultat din efectuarea cheltuielilor necesare
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pentru reparaţia maşinii (fila 65 – 66 ds. fond), astfel încât reclamantul a fost obligat la plata
sumelor arătate.
Faţă de pretenţia formulată de pârâtă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 1616 şi art. 1617 alin. (1) Noul Cod civil, au fost compensate datoriile
reciproce ale părţilor stabilite prin prezenta sentinţă, la data de 11.02.2016, până la concurenţa
sumei de 1962 lei, cu actualizarea şi dobânda legală.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul A.
Apelantul arată că a fost angajat al S.C. B. SRL în perioada 18.07.2014-24.03.2015,
conform contractului individual de muncă nr. …4 din … 2014, semnat atât de el cât şi de
angajatoare.
Conform deciziei nr. …3/25.03.2015 a încetat relaţiile de muncă cu unitatea, dată la
care solicită a se reţine că nu avea nicio datorie faţă de aceasta.
Susţine de asemenea că a solicitat plata salariilor pentru perioadele 18.07. –
13.11.2014 şi 16.01.-17.03. 2015 (24.03.2015), în care fost salariat al societăţii.
Pentru perioada 13.11.2014 – 15.01.2015 societatea a solicitat să-i restituie suma de
1693 lei iar prin sentinţa apelată instanţa l-a obligat, fără temei, să restituie 1027 lei deşi nu a
semnat statul de plată aşa cum greşit s-a reţinut.
Apelantul arată că în întâmpinare, în mod nereal, unitatea susţine că el a solicitat, în
prezenţa martorului O., să fie pontat în perioada 13.11.2014 – 16.01.2015. Solicită a se reţine
că martorul menţionat, fiind audiat în faţa instanţei, a precizat că nu a auzit o astfel de discuţie
între el şi administrator întrucât nu era angajatul unităţii la data respectivă.
La audiere martorul P. a fost întrebat de ce se semnau statele de plată de către şoferi
dacă nu se primeau bani, iar acesta, în mod obiectiv, a precizat că nu se făcea decontul şi nu
se primeau diferenţele de diurnă în caz contrar, însă în mod nelegal instanţa a reţinut depoziţia
acestuia ca fiind subiectivă.
De asemenea apelantul susţine că instanţa ar fi trebuit să reţină faptul că diurna a fost
de 1400 euro/lună, deci aproximativ 46-47 euro/zi, aşa cum a arătat martorul P.
Totodată solicită ca instanţa de apel să reţină faptul că, aşa cum a arătat şi martorul
audiat în cauză, nu i s-a adus la cunoştinţă despre conţinutul Regulamentului de ordine
interioară, nici lui şi nici unui alt conducător auto, deşi acest lucru era obligatoriu şi consideră
că trebuia să se procedeze ca şi cu contractul de muncă şi fişa postului.
Apelantul arată că suma de 2056 euro plătită pentru perioada 16.01.- 17.03.2015 este
cea reală, de aproximativ 39 euro/zi şi nu este o plată nedatorată suma de 580 euro plătită în
luna aprilie 2015 întrucât, aşa cum a arătat, societatea plătea diferenţele de diurnă în luna
următoare, respectiv pe 25 ale lunii, aşa încât în luna aprilie a primit diferenţa de diurnă
pentru luna martie 2015.
Mai mult decât atât, pentru perioada 16.01. – 17.03.2015 trebuia să primească diurnă
pentru un număr de 61 de zile şi nu de 52 de zile aşa cum susţine societatea prin întâmpinare.
Arată totodată că a depus la dosar CMR cu transportul efectuat în perioada 13.03. –
17.03.2015 pe ruta S. – T., cu autoturismul SV.zz ZZZ.
De asemenea, apelantul susţine că instanţa nu a cercetat cu atenţie semnătura de pe
Regulamentul de ordine interioară şi nu a reţinut, aşa cum era firesc, că aceasta nu este
semnătura administratorului financiar. Aşadar, instanţa de fond a luat de bun Regulamentul de
ordine interioară deşi administratorul nu l-a semnat personal şi nu şi l-a asumat. Arată de
asemenea că nici un şofer nu pleca în cursă o perioadă de 3-4 luni doar pentru o diurnă de 29
euro/zi. De altfel, anexa 28, înregistrată cu nr. 134/13.01.2014, nu este completă.
De altfel şi suma depusă de numita R. la data de 13.02.2015 nu a fost achitată ca
diurnă ci cu titlu de „diverse”, respectiv pentru achiziţionarea de covoraşe antiderapante în
localitatea G. deoarece fără acestea nu se făcea încărcarea autovehiculului cu marfă, dată la
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care el avea în cont suma de 101 euro şi nu cum se arată în anexa 27 pe care instanţa a
considerat-o diurnă.
În legătură cu suma de 1711,13 lei care reprezintă distrugerea unei trepte a scării
autovehiculului, instanţa face vorbire la punctul 6 că „deşi Codul muncii prevede la art. 254
alin.3 că angajatorul, în cazul în care constată o pagubă în legătură cu munca angajatului va
putea solicita printr-o notă de constatare evaluare a pagubei şi recuperarea prin acordul
părţilor”, instanţa de fond reţine contrar. Deşi a arătat că evenimentul s-a produs în condiţiile
art. 254 alin. 2 din Codul muncii, instanţa nu a luat în seamă faptul că a fost o situaţie
neprevăzută, nu era vorba de un stâlp vizibil ci unul ascuns în iarba de pe marginea bordurii
de o înălţime de aproximativ 0,20m şi o grosime de 0,04 m.
Având în vedere că instanţa l-a obligat la plata reparaţiei, consideră că trebuia să
dispună ca unitatea să îi restituie ansamblul pe care l-a înlocuit întrucât, în situaţia dată, este
bunul său propriu.
De asemenea, susţine că în mod eronat instanţa a reţinut că în Codul muncii nu mai
există prevederea întocmirii unei decizii de imputare în conformitate cu art. 252 alin. (1) şi
următoarele.
Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine
următoarele:
În ceea ce priveşte motivul de apel prin care se critică soluţia primei instanţe cu privire
la cererea ce viza stabilirea cuantumului şi plata diurnei, reţine Curtea următoarele:
În primul rând trebuie supus cercetării judecătoreşti şi analizei instanţei de control
judiciar cuantumul diurnei ce se cuvenea a fi plătit reclamantului apelant.
A susţinut societatea intimată că diurna zilnică de deplasare a fost stabilită prin
Regulamentul de ordine interioară al societăţii şi este în cuantum de 29 euro/zi.
La punctul 1 din regulamentul de ordine interioară al societăţii, înregistrat sub nr. 134
din 13.01.2014, se pretinde că „diurna zilnică de deplasare minimă acordată salariaţilor pentru
delegaţiile în afara ţării este de 29 euro/zi” (f. 123 ds. fond).
În primul rând trebuie să evidenţiem faptul că această dispoziţie regulamentară
dispune asupra diurnei zilnice minime şi nu asupra diurnei care efectiv trebuie acordată
salariaţilor pentru delegaţiile în afara ţării.
Această observaţie este deosebit de importantă, pentru considerentele pe care în
continuare le vom arăta pornind chiar de la definiţia diurnei.
Diurna externă reprezintă indemnizaţia plătită unui angajat pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare, în interes de serviciu, în altă ţară.
Conform Codului muncii, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile
precum şi alte adaosuri (art. 160 din Codul muncii).
Indemnizaţiile, ca şi element al salariului, reprezintă practic acele sume plătite
salariaţilor, peste salariul de bază, cu scopul de a compensa cheltuielile pe care aceştia sunt
nevoiţi a le efectua cu ocazia îndeplinirii unor sarcini de serviciu.
O asemenea indemnizaţie este şi diurna externă pe care mai sus am definit-o.
Unul dintre principiile esenţiale ale sistemului de salarizare este acela al negocierii
salariilor.
Acest principiu, reglementat de prevederile art. 162 din Codul muncii, reprezintă o
consecinţă a principiului constituţional potrivit căruia dreptul la negocieri în raporturile de
muncă este garantat (art. 41 alin. 5).
Codul muncii, concretizând acest drept, prevede că stabilirea salariului se face prin
negocieri individuale între angajator şi salariat (art. 162 alin. 2 Codul muncii).
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Astfel, orice componentă a salariului, inclusiv indemnizaţiile, trebuie să fie supusă
negocierii între cele două părţi ale raportului juridic de muncă: salariat şi angajator.
Din această perspectivă, făcând aplicarea dispoziţiilor din legislaţia muncii, rezultă că
prevederea din regulamentul intern al societăţii trebuie interpretată şi aplicată în sensul că, în
cadrul negocierilor individuale dintre angajator şi angajat, pentru stabilirea diurnei zilnice de
deplasare în afara ţării, trebuie să se pornească de la un minim de 29 euro/zi, însă nicidecum
nu se poate stabili că acesta este cuantumul efectiv al diurnei pe care trebuie să o primească
salariatul, cuantum stabilit în mod unilateral de societatea intimată, cu înfrângerea principiului
esenţial al sistemului de salarizare, în legătură cu care mai sus am dezvoltat, anume acela al
negocierii salariului.
În al doilea rând trebuie să analizăm posibilitatea angajatorului de a dispune în mod
unilateral asupra unui element al salariului, în cuprinsul regulamentului intern al societăţii.
Angajatorul dispune de prerogativa stabilirii regulilor de desfăşurare a activităţii în
unitate prin intermediul regulamentului intern.
Întocmirea acestui regulament este şi o obligaţie prevăzută de art. 241 din Codul
muncii.
Elaborarea regulamentului intern este atributul exclusiv al angajatorului, iar art. 242
din Codul muncii dispune asupra dispoziţiilor minimale pe care trebuie să le cuprindă acest
regulament intern.
Desigur că regulamentul poată să conţină şi alte dispoziţii decât cele prevăzute în
textul din Codul muncii, singura condiţie fiind ca acestea să nu contravină legii.
Or, aşa cum mai sus am arătat, printr-un act unilateral al angajatorului nu pot fi
stabilite drepturi salariale pentru angajaţi, drepturi care să nu fie supuse negocierii între cele
două părţi ale raportului juridic de muncă.
În al treilea rând trebuie să analizăm dacă a existat o informare a salariaţilor cu privire
la regulamentul intern al societăţii, din perspectiva prevederilor art. 243 din Codul muncii.
Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi
produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoștințării acestora (art. 243 alin. (1)
Codul muncii).
Obligaţiile de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern
trebuie îndeplinită de angajator (art. 243 alin. (2) Codul muncii).
Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului
intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, sau, după caz, prin conţinutul
regulamentului intern (art. 243 alin. (3) Codul muncii).
Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului (art. 243 alin. (4) din Codul
muncii).
Astfel, prevederea din legislaţia muncii reglementează două obligaţii distincte ale
angajatorului şi anume: informarea în mod concret a fiecărui salariat cu privire la conţinutul
regulamentului intern şi afişarea la sediul angajatorului.
Îndeplinirea uneia din aceste obligaţii nu îl scuteşte pe angajator de îndeplinirea
celeilalte.
Faptul că regulamentul intern al societăţii a fost legat într-un dosar şi pus pe perete în
incinta sediului, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în faţa instanţei de fond,
semnifică practic afişarea acestuia, obligaţie reglementată de dispoziţiile art. 243 alin. (4) din
Codul muncii.
Însă intimatul angajator nu a îndeplinit şi cealaltă obligaţie, aceea de informare în mod
concret a salariatului reclamant cu privire la conţinutul regulamentului intern.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, reţine Curtea că, în ceea ce priveşte
cuantumul diurnei zilnice de care trebuia să beneficieze salariatul reclamant, în cazul
deplasărilor în străinătate, îşi găsesc aplicarea prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele
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drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor munci
cu caracter temporar.
Art. 17 alin. (1) din acest act normativ recomandă tuturor agenţilor economici să
aplice în mod corespunzător prevederile acestei hotărâri.
Aceşti agenţi economici au posibilitatea să acorde şi drepturi superioare celor
reglementate de HG nr. 518/1995, după cum rezultă din prevederile art. 17 alin. (2) din
Hotărârea de Guvern menţionată.
Însă, în speţă, cum nu s-a făcut dovada negocierii unui anumit cuantum al diurnei,
între părţile raportului juridic de muncă, urmează ca, în stabilirea diurnei ce se cuvine
reclamantului apelant, instanţa de control judiciar să se raporteze la dispoziţiile H.G. nr.
518/1995, în activitatea de cercetare a înscrisurilor depuse ca material probator în faţa primei
instanţe .
Potrivit considerentelor hotărârii atacate, pentru anul 2014, societatea intimată avea
obligaţia plăţii diurnei pentru 108 zile, eventual pentru 110 zile – reclamantul susţinând că
deplasarea de la locul de muncă către casă a durat patru zile, întrucât a însoţit administratorul
societăţii la rezolvarea unor probleme ale pârâtei (f. 236 ds. fond).
Această dezlegare nu a fost supusă controlului instanţei de apel, de nici una dintre
părţile litigante.
Prevederile art. 461 alin. (2) Cod procedură civilă reglementează soluţia atacării
separate a considerentelor, astfel că partea poate să promoveze în mod distinct apel doar
împotriva considerentelor, chiar dacă titularul căii de atac se află în poziţia de parte
câştigătoare în proces.
Astfel, dacă partea intimată considera că hotărârea instanţei de fond cuprinde
considerente de drept eronate sau constatări care reflectă erori de natură factuală avea
posibilitatea de a declara calea de atac.
În caz contrar, aceste considerente intră sub autoritatea de lucru judecat.
În aceste condiţii, instanţa de control judiciar va porni din punctul în care, pentru anul
2014, societatea intimată datora diurnă pentru 110 zile.
Pentru anul 2015, instanţa de fond a stabilit că societatea intimată datora reclamantului
diurnă pentru 56 de zile, incluzând şi intervalul 13.03.2015 – 17.03.2015, respectiv intervalul
de deplasare al salariatului reclamant către domiciliu (f. 236 ds. fond).
Astfel, nu poate fi reţinută susţinerea apelantului reclamant, în sensul că acest interval
temporal nu a fost valorificat la stabilirea numărului de zile pentru care i se cuvine diurna în
anul 2015.
La cele 52 de zile indicate de societatea intimată, potrivit situaţiilor depuse la fila 127
dosar fond, prima instanţă a adăugat şi intervalul 13.03.2015 – 17.03.2015, rezultând 56 de
zile.
Acest număr de 56 de zile de asemenea nu a fost contestat de societatea intimată, mai
mult, a fost recunoscut ca fiind corect calculat, potrivit întâmpinării depuse în faţa instanţei de
apel (f. 12 ds. apel).
Susţinerile apelantului reclamant, în sensul că, pentru perioada 16.01.2015 –
17.03.2015, ar fi îndreptăţit la plata diurnei pentru 61 de zile, nu au fost dovedite în nici un
fel, neputând a fi reţinute de instanţa de control judiciar.
Potrivit înscrisului depus la fila 127 dosar fond, partea salariată, în luna ianuarie 2015,
a efectuat cursa externă în intervalul 21.01.2015 – 31.01.2015, rezultând 11 zile; în luna
februarie 2015 în intervalul 1.02.2015 – 28.02.2015 rezultând 28 zile şi în luna martie 2015 în
intervalul 1.03.2015 – 13.03.2015 rezultând 13 zile, rezultând un total de 52 de zile.
La acest total de 52 de zile, dacă adăugăm cele patru zile, în legătură cu care mai sus
am arătat, respectiv 14.03.2015 - 17.03.2015, rezultă cele 56 de zile stabilite de instanţa de
fond.
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Potrivit extrasului fleet board pentru vehiculul cu nr. SV xx XXX (121), condus de
reclamant, extras depus de societatea intimată în faţa instanţei de fond, deplasările în interes
de serviciu ale părţii salariate în afara ţării, au fost în: Belgia, Franţa, Luxemburg, Olanda (f.
91-95 dosar fond).
Potrivit anexei la H.G. nr. 518/1995, cuantumul zilnic al diurnei, pentru fiecare din
aceste ţări, este de 35 euro/zi (pct. 19, pct. 59, pct. 96, pct. 118 din anexă).
Astfel, angajatorul datora reclamantului angajat diurnă pentru 166 de zile, aşa cum mai
sus am arătat, respectiv pentru 110 zile din anul 2014 şi pentru 56 de zile din anul 2015
(110+56=166).
La un cuantum al diurnei de 35 euro/zi, rezultă o sumă totală de 5810 euro pe care
societatea intimată o datora reclamantului apelant cu titlu de diurnă pentru deplasările în afara
ţării (166x35=5810).
Potrivit statuărilor instanţei de fond, necriticate de societatea intimată, angajatorul a
plătit diurnă reclamantului prin viramente bancare, în cuantum de 5465 euro.
Acest cuantum a fost criticat de reclamantul apelant numai sub aspectul reţinerii sumei
de 100 de euro plătită la data de 13.02.2015, în legătură cu care partea salariată afirmă că a
fost încasată cu alt titlu şi nu ca diurnă.
Or, această susţinere nu poate fi reţinută de instanţa de fond ca fiind fondată, în
condiţiile în care, aşa cum rezultă în modul clar şi neechivoc din înscrisul bancar depus la fila
33 dosar fond, suma de 100 de euro a fost depusă la data de 13.02.2015 cu titlu de diurnă.
În acest cuantum total de 5465 euro a fost inclusă şi suma de 580 euro, pretins virată
necuvenit în contul reclamantului la data de 24.04.2015, aşa cum apare această sumă înscrisă
în centralizatorul depus la fila 143 dosar fond, după cum rezultă din considerentele hotărârii
instanţei de fond (f. 236 ds. fond).
Aşa cum mai sus am arătat, cuantumul total al diurnei, pe care societatea angajatoare o
datora reclamantului, este de 5810 euro.
Diurna pe care angajatorul a achitat-o a fost în cuantum de 5465 euro, rezultând o
diferenţă pe care trebuie să o plătească salariatului reclamant în cuantum de 345 euro (58105465=345 euro).
În aceste condiţii, nu poate reţine instanţa de control judiciar că suma de 580 euro pe
care societatea intimată a plătit-o reclamantului la data de 24.04.2015 era o plată nedatorată,
ce trebuie supusă restituirii, în acord cu prevederile art. 256 alin. (1) din Codul muncii, în
condiţiile în care angajatorul este cel care trebuie să mai plătească salariatului o sumă cu titlu
de diurnă, aşa cum mai sus am arătat.
În ceea ce priveşte motivul de apel prin care se critică hotărârea instanţei de fond sub
aspectul obligării reclamantului apelant la plata sumei de 1027 de lei, reprezentând drepturi
salariale achitate în plus pentru perioadele 13.11.2014-15.12.2014; 1.01.2015-6.01.2015 şi
8.01.2015-15.01.2015, reţine instanţa de control judiciar următoarele:
Prin răspunsul la interogatoriul ce a fost dat în faţa instanţei de fond, reclamantul a
recunoscut că nu a prestat muncă în favoarea societăţii în perioada 13.11.2014-16.01.2015 cu
excepţia zilei de 7.01.2015 (fila 215 ds. fond – răspunsul la întrebarea nr. 5).
În cuprinsul aceluiaşi răspuns reclamantul a arătat şi faptul că nici nu a pretins sau
primit de la angajator drepturi salariale pentru această perioadă.
Însă, potrivit statelor de plată depuse în copie la filele 113-115 ds. fond, state de plată
semnate de reclamantul salariat, rezultă că pentru această perioadă partea reclamantă a încasat
drepturi salariale.
Potrivit prevederilor art. 168 din Codul Muncii, plata salariului se dovedeşte prin
semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care
demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit (art. 168 alin. (1) din Codul muncii).
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Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează
de către angajator, în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii
(art. 168 alin. (2) Codul muncii).
Astfel, statul de plată semnat de salariat, face, fără putinţă de tăgadă, dovada încasării
de către salariat a drepturilor salariale consemnate în respectivul înscris.
Reţine instanţa de control judiciar că societatea intimată a făcut dovada, în acord cu
dispoziţiile din legislaţia muncii mai sus enunţate, că reclamantul a primit drepturi salariale
pentru perioada indicată.
Salariul reprezintă totalitatea drepturilor băneşti cuvenite pentru munca prestată.
Cum reclamantul salariat a recunoscut că în respectiva perioadă nu a prestat muncă în
favoarea angajatorului, devin în speţă incidente dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Codul
muncii, potrivit cu care salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat
să o restituie.
În ceea ce priveşte motivul de apel prin care se critică hotărârea instanţei de fond sub
aspectul antrenării răspunderii patrimoniale, reţine Curtea următoarele:
A invocat apelantul dispoziţiile art. 254 alin. (3) şi art. 254 alin. (2) din Codul muncii.
Principalele modalităţii de stabilire şi recuperare a prejudiciului produs angajatorului,
în cazul răspunderii patrimoniale, sunt: învoiala părţilor şi acţiunea în justiţie.
Art. 254 alin. (3) invocat de apelant reglementează practic asupra acelei modalităţi de
recuperare a prejudiciului produs angajatorului, care este învoiala părţilor.
Trebuie să precizăm în primul rând că dispoziţiile invocate nu instituie o obligaţie în
sarcina angajatorului, ci numai o posibilitate reglementată în favoarea acestuia: „angajatorul
….. va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea
contravalorii acesteia, prin acordul părţilor…..”
În al doilea rând trebuie să evidenţiem faptul că şi în ipoteza încheierii unui asemenea
acord, învoiala părţilor nu constituie titlu executoriu, şi, drept urmare în baza lui nu s-ar putea
face reţineri în rate lunare din drepturile salariale pentru acoperirea pagubei, ci numai în baza
unei hotărâri judecătoreşti definitive, aşa cum impune art. 169 alin. (2) din Codul muncii.
Această ipotetică, teoretică învoială a părţilor ar putea echivala cu o recunoaştere a
pretenţiilor angajatorului şi ar putea fi utilizată ca probă în cadrul procesului declanşat de
acesta.
Însă, în speţă, nu se pune problema existenţei unei asemenea învoieli, în condiţiile în
care angajatorul a sesizat în mod direct instanţa de judecată pentru recuperarea prejudiciului
produs de salariatul reclamant.
Art. 254 alin. (2) din Codul muncii reglementează unele situaţii legale care au ca
urmare înlăturarea caracterului ilicit al faptei, deşi în individualitatea ei aceasta este
prejudiciabilă.
Potrivit Codului muncii, salariaţii nu răspuns de pagubele provocate de forţa majoră
sau de alte cauze neprevăzute şi care nu putea fi înlăturate şi nici de pagubele care se
încadrează în riscul normal al serviciului.
A invocat salariatul faptul că a existat o cauză neprevăzută care a determinat
producerea pagubei.
Reţine Curtea că imprevizibilitatea evenimentului este o trăsătură care se determină în
concret, ţinând seama de nivelul cunoştinţelor ce trebuiau însuşite de autor, în raport cu
funcţia îndeplinită.
Potrivit declaraţiei pe care a dat-o la data de 10.11.2014, reclamantul a arătat că, la
efectuarea unei manevre cu spatele, „pe marginea străzii era un stâlp de fier care avea o
înălţime de cca 0,40 m care nu era vizibil” (f. 64 ds. fond).
Stabileşte Curtea că, în raport de meseria pe care partea apelantă o avea şi anume
aceea de conducător auto, şi, în raport de cunoştinţele pe care trebuie să le deţină pentru
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practicarea acestei meserii, reclamantul trebuia să ştie că la efectuarea oricăror manevre,
indiferent de sensul de mers, în spate, în faţă sau în lateral, trebuie să se asigure tocmai pentru
a evita incidente de genul celui care s-a întâmplat sau chiar mai grave.
În legătură cu restituirea ansamblului înlocuit de societate, ansamblu care în
accepţiunea părţii devine bunul său propriu, reţine Curtea că, prin cererea depusă la fila 165
dosar fond, reclamantul a arătat că societatea trebuia obligată să-i predea ansamblul înlocuit,
ansamblu pe care salariatul l-a defectat.
Este adevărat că instanţa nu s-a pronunţat asupra acestei cereri însă, potrivit
prevederilor art. 445 din Codul de procedură civilă, completarea hotărârii nu poate fi cerută pe
calea apelului.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (2)
Cod de procedură civilă, instanţa a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa civilă atacată
în sensul că a admis în parte şi capătul de cerere formulat de reclamantul A. având ca obiect
plata diurnei şi a obligat pârâta să plătească reclamantului şi suma de 345 euro, cu titlu de
diurnă.
A respins cererea formulată de pârâtă, de obligare a reclamantului la plata sumei de
580 euro achitată cu titlu de diurnă, ca nefondată.
În temeiul dispoziţiilor art. 1616 şi art. 1617 alin. (1) din Codul civil a compensat
datoriile reciproce ale părţilor, până la concurenţa celei mai mici dintre ele.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei
decizii.

18. Stabilirea cuantumului diurnei pentru curse externe
În ceea ce priveşte cuantumul diurnei zilnice de care trebuie să beneficieze salariatul,
în cazul deplasărilor în străinătate, îşi găsesc aplicare prevederile H.G. nr. 518/1995 privind
unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar.
Art. 17 alin.(1) din acest act normativ recomandă tuturor agenţilor economici să
aplice în mod corespunzător prevederile acestei hotărâri.
Aceşti agenţi economici au posibilitatea să acorde şi drepturi superioare celor
reglementate de H.G. nr. 518/1995, după cum rezultă din prevederile art. 17 alin.(2) din
Hotărârea de Guvern menţionată.
Însă, în speţă, cum nu s-a făcut dovada negocierii şi stabilirii unui anumit cuantum al
diurnei, între părţile raportului juridic de muncă, urmează ca, în stabilirea diurnei ce se
cuvine reclamantului – intimat, instanţa de control judiciar să se raporteze la dispoziţiile
H.G. nr.518/1995, în activitatea de cercetare a înscrisurilor depuse ca material probator în
faţa primei instanţe.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 982 din 16.12.2015)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 16.10.2013 şi înregistrată sub nr.
10.../86/2013, reclamantul S.D. – prin mandatar S.B., în contradictoriu cu pârâta S.C. I T
S.R.L. S., a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să-i
acorde drepturile salariale pentru perioada iunie 2013 – iulie 2013 şi să încheie contractul
individual de muncă pentru întreaga perioadă de timp în care a lucrat la această societate, aşa
cum s-a constatat cu acte doveditoare de către Inspectoratul Teritorial de Muncă S., în adresa
nr. R11894/19.09.2013.
În motivare, reclamantul a arătat că din data de 03.08.2013 a decis să plece de la
această firmă din motive bine întemeiate şi anume: neacordarea în mod frecvent a drepturilor
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salariale, a diurnelor pe care le diminua parţial, iar pe perioada 06-07.2013 deloc. De
asemenea, autocamionul cu care lucra în Comunitatea Europeană avea un grad mare de uzură,
care se defecta la fiecare cursă, defecţiuni pe care tot el trebuia să le remedieze, deşi aceasta
nu era obligaţia sa, întrucât el a fost angajat în funcţia de şofer de autocamion şi nu de
mecanic. Pentru fiecare defecţiune a maşinii, i se reţineau din salariu sume tot timpul.
A mai arătat că, domnul M C C, administratorul firmei are o strategie pe care o aplică
tuturor şoferilor care „trec pe la firma sa": inventează motive pentru care le reţine din
drepturile salariale. Iniţial, i-a reproşat că lipseşte motorină, acuzându-l că o fură.
În toată perioada cât a lucrat la acesta firmă, a fost nevoit să facă faţă la nenumărate
nereguli: o maşină într-o stare deplorabilă, nedotată cu minimul de condiţii de habitat
(frigider, aer condiţionat, sursă de căldură), fără bani suficienţi, fără comenzi sigure, cu
dispoziţii, de la acest administrator contradictorii de multe ori de a încărca marfă nepotrivită
sau peste normele legale, situaţii cu care nu a fost de acord, conştient că responsabilitatea îi
revenea lui.
Din cauza crizei locurilor de muncă, a acceptat şi „a înghiţit" multe de la
administratorul firmei dl M C C care este şi patronul acestei firme. În repetate rânduri, nu a
fost plătit la timp sau deloc, inclusiv înaintea sărbătorilor de iarnă 2012 deşi a muncit cinstit şi
cu sacrificii. Mereu motiva: „nu am bani", „mai aşteaptă", „ţi-i pun pe card", etc.
Referitor la motivele pe care dl M le-a invocat pentru încetarea contractului de muncă
precizează: a fost nevoit să renunţe la acest loc de muncă din cauză că nu era plătit pentru
munca sa, lucra pe o maşină foarte uzată, fără un contract de muncă încheiat la timp, fapt care
l-a privat şi de alte drepturi ale oricărui salariat (plata CASS, şomaj, contribuţie pensie).
Forţat de această situaţie, a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar în urma
verificărilor, SC I T SRL, reprezentată de administratorul M C C, a fost obligată să îi achite
drepturile salariale şi să îi încheie contract de muncă pentru toată perioada în care a lucrat la
această societate.
Acţiunea nu a fost motivată în drept.
Prin întâmpinarea formulată societatea pârâtă a solicitat respingerea acţiunii ca
nefondată, arătând că reclamantului i-au fost achitate drepturile salariale pentru perioada mai
– septembrie 2013, precum şi suma de 1230 lei, aferentă activităţii desfăşurate, aşa încât
primul capăt de cerere a rămas fără obiect.
Cu privire la cererea de încheiere a contractului de muncă începând cu data de
22.10.2012, pârâta solicită respingerea acesteia, întrucât reclamantul nu a desfăşurat activitate
cu această dată, ci doar din 10 mai 2013, data încheierii contractului individual de muncă.
Mai susţine pârâta că procesul verbal de contravenţie prin care a fost sancţionată
contravenţional de către ITM S. a fost atacat cu plângere la instanţă, formând obiectul
dosarului nr. 91../314/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Suceava; că diagramele anexate de
reclamant, din 22.10.2012 ar fi fost sustrase din autovehicul şi nu fac dovada că maşina a fost
condusă de reclamant, la data respectivă. De asemenea, pârâta arată că nu a efectuat reţineri
din drepturile salariale ale reclamantului.
Reclamantul a formulat o serie de precizări, arătând că a fost prejudiciat cu suma de
7000 lei, reprezentând salarii aferente lunilor octombrie – decembrie 2012 şi ianuarie – aprilie
2013; 900 euro – contravaloarea diurnei aferentă a trei curse România – Germania; 1000 lei –
suma reţinută din salariu, pentru amenda de 4000 lei aplicată firmei; obligarea societăţii la
plata contribuţiilor la bugetul local şi bugetului asigurărilor sociale de sănătate.
Prin încheierea de şedinţă din 20.03.2014, mandatara reclamantului a confirmat faptul
că acesta a primit drepturile salariale cuvenite pentru lunile iunie şi iulie 2013.
Prin sentinţa civilă nr. 1225 din 25 iunie 2015 Tribunalul Suceava a admis în parte
acţiunea astfel cum a fost precizată, formulată de către reclamantul S D, prin mandatar S B, în
contradictoriu cu pârâta S.C. I T S.R.L.; a obligat pârâta să încheie cu reclamantul contract
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individual de muncă şi pentru perioada 01.10.2012 – 10.05.2013; a respins, ca fiind rămas
fără obiect, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente
lunilor iunie 2013 şi iulie 2013; a respins, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea
pârâtei la plata drepturilor salariale aferente perioadei octombrie 2012 – decembrie 2012; a
obligat pârâta să plătească reclamantului, drepturile salariale aferente perioadei ianuarie aprilie 2013, actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective; a obligat pârâta să plătească
reclamantului, contravaloarea în lei din ziua plăţii, pentru suma de 900 euro reprezentând
diurna corespunzătoare a 3 curse efectuate pe ruta România – Germania, actualizate cu rata
inflaţiei la data plăţii efective; a obligat pârâta să restituie reclamantului, suma de 1.000 lei cu
titlu de reţineri nejustificate din drepturile salariale ale reclamantului, actualizate cu rata
inflaţiei la data plăţii efective; a obligat pârâta să plătească la bugetul de stat, la bugetul
asigurărilor sociale şi de sănătate, contribuţiile aferente, pentru drepturile salariale
menţionate; a respins, ca nefondată, cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată
de reclamant.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:
Între părţile din prezentul litigiu, s-au desfăşurat raporturi de muncă, dovada existenţei
acestora rezultând din înscrisurile depuse la dosar, respectiv contractul individual de muncă.
Prin dispoziţia nr. 2 din 6 septembrie 2013, raporturile de muncă dintre părţi au încetat
în baza art. 61 lit. a Codul muncii.
În ceea ce priveşte însă, data de la care aceste raporturi de muncă s-au derulat efectiv,
instanţa a reţinut că părţile au poziţii diferite, după cum urmează: reclamantul susţine că a
desfăşurat activitate încă din octombrie 2012, în timp ce pârâta arată că raporturile de muncă
au început în aceeaşi zi cu data încheierii contractului individual de muncă, respectiv 10 mai
2013 – fila 21 dosar.
Din înscrisurile depuse de reclamant la dosar, se conturează următoarea situaţie, pe
care instanţa a reţinut-o ca reală:
Fiind nemulţumit de modul în care angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile, reclamantul
a formulat o plângere la ITM S., prin care sesiza faptul că acesta nu efectuează plata
drepturilor salariale; că face reţineri din salariu fără vreo bază legală; că, deşi a desfăşurat
activitate începând din luna octombrie 2012, societatea a încheiat contractul de muncă
începând cu data de 10 mai 2013.
Prin adresa R 11894 din 19.09.2013, ITM S. a comunicat reclamantului, că angajatorul
nu a făcut dovada drepturilor salariale pentru perioada iunie – iulie 2013, dispunându-se, ca
măsură obligatorie, plata acestor drepturi până la 30.09.2013; că angajatorul a efectuat reţineri
din salariu, fără respectarea prevederilor art. 254 Codul muncii şi art. 169 alin. 2 Codul
muncii, iar pentru faptul că reclamantul a desfăşurat activitate începând din octombrie 2012,
fără a încheia contract de muncă, s-a dispus sancţionarea contravenţională a unităţii cu
amendă, iar ca măsură, s-a dispus obligarea societăţii la încheierea contractului individual de
muncă cu reclamantul, de la data la care acesta a lucrat efectiv la societate.
În legătură cu procesul verbal de contravenţie emis de ITM S., instanţa a avut în
vedere că acest act sancţionator a fost atacat cu plângere de către societatea pârâtă, formânduse obiectul dosarului 91../314/2013.
Conform extrasului de pe aplicaţia ECRIS – fila 105 dosar, plângerea contravenţională
formulată de societatea pârâtă a fost respinsă ca nefondată, prin sentinţa civilă din 10 aprilie
2014, pronunţată de Judecătoria Suceava, iar apelul formulat de către aceeaşi societate a fost
respins ca nefondat, prin decizia Tribunalului Suceava din 1 aprilie 2015 – fila 114 dosar.
Aşadar, prin aceste hotărâri judecătoreşti, s-a statuat cu autoritate de lucru judecat, că
societatea pârâtă, într-adevăr, a primit la muncă pe reclamant, încă din octombrie 2012, fără a
încheia cu acesta un contract individual de muncă.
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De altfel, faptul că reclamantul a prestat activitate fără contract individual de muncă
începând cu luna octombrie 2012 a fost deja stabilit, asemenea împrejurare impunându-se a fi
reţinută şi ca efect pozitiv al puterii de lucru judecat. În plus, această împrejurare este
confirmată şi de fişele, respectiv diagramele, tahografele depuse la filele 57 şi urm. dosar.
Ori, în atare împrejurări, apărările formulate de societatea pârâtă, în conformitate cu
care aceste documente nu sunt relevante, nu au putut fi primite, câtă vreme societatea nu a
făcut dovada faptului că aceste fişe şi diagrame ar fi fost sustrase de către reclamant, aşa cum
angajatorul a arătat prin întâmpinare.
Potrivit art. 8 Codul muncii, relaţiile de muncă se bazează pe principiul
consensualităţii şi al bunei – credinţe.
În speţa de faţă, având în vedere că reclamantul a prestat efectiv activitate la societatea
pârâtă încă din luna octombrie 2012, atunci, la rândul său, aceasta, tocmai în considerarea
principiului bunei credinţe, ar fi trebuit să procedeze la încheierea contractului individual de
muncă cu reclamantul, chiar la data la care acesta a început prestarea muncii, ceea ce nu s-a
întâmplat.
Este de precizat că, de-abia din 10.05. 2013, angajatorul a procedat la încheierea
contractului de muncă, aşa încât, pentru perioada 01.10.2012 – 10.05.2013, este evident că
reclamantul a prestat activitate fără un contract individual de muncă.
În plus, şi ITM S. a reţinut această situaţie, hotărârile judecătoreşti amintite anterior
impunându-se cu autoritate de lucru judecat sub aspectul conform căruia societatea pârâtă a
beneficiat de munca reclamantului, fără să încheie cu acesta, contract individual de muncă.
Aşadar, atâta timp cât angajatorul a fost de acord ca reclamantul să presteze activitate
la societate, ar fi trebuit ca, în considerarea principiului consensualităţii, să procedeze potrivit
art. 16, art. 37, 39 şi 40 Codul muncii, la încheierea în formă scrisă a contractului de muncă,
din octombrie 2012, părţile urmând ca, pe baza liberului lor consimţământ, să negocieze
clauzele contractuale şi să stabilească de comun acord, drepturile şi obligaţiile asumate de
părţi în mod reciproc.
Faţă de cele menţionate anterior, în considerarea textelor de lege citate, tribunalul a
reţinut că se impune astfel, admiterea capătului de cerere privind obligarea pârâtei la
încheierea, cu reclamantul, a contractului individual de muncă şi pentru perioada 01.10.2012
– 10 mai 2013.
Referitor la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale
aferente lunilor iunie – iulie 2013, instanţa a reţinut, pe de o parte, că, într-adevăr, ITM S.,
prin adresa menţionată anterior, a constatat că societatea pârâtă, la vremea efectuării
controlului, nu efectuase plata salarială aferentă acestei perioade.
Cu toate acestea însă, tribunalul a avut în vedere că obligaţia de plată a drepturilor
salariale pentru lunile mai – august 2013 a fost îndeplinită ulterior, astfel cum rezultă din
înscrisurile depuse la filele 68 – 70.
De altfel, la rândul său, reclamantul a recunoscut că a primit drepturile salariale
aferente acestei perioade, potrivit celor susţinute prin mandatar, la termenul de judecată din 20
martie 2014, consemnate prin Încheierea de şedinţă de la fila 99 dosar.
Instanţa a avut în vedere că obiectul unei cereri îl constituie pretenţia efectivă
solicitată de către titularul cererii.
În cauza de faţă, chiar reclamantul a recunoscut că a primit drepturile salariale aferente
lunilor iunie 2013 şi iulie 2013, aşa încât instanţa a valorificat apărările societăţii pârâte, în
conformitate cu care acest capăt de cerere a rămas fără obiect.
În plus, instanţa a avut în vedere şi incidenţa art. 272 Codul muncii, conform căruia în
litigiile de muncă, sarcina probei revine angajatorului; atâta timp cât societatea angajatoare a
făcut dovada achitării plăţii salariilor pentru lunile iunie 2013 – iulie 2013, este evident că
acest capăt de cerere a rămas fără obiect, motiv pentru care tribunalul a respins, ca fiind rămas
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fără obiect, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente
lunilor iunie 2013 şi iulie 2013.
Pentru perioada octombrie 2012 – decembrie 2012, instanţa a avut în vedere
următoarele împrejurări: probele administrate în cauză, respectiv fişele tahograf şi diagramele
demonstrează că reclamantul a prestat activitate la societatea pârâtă, aspect constatat de altfel,
şi prin procesul verbal de contravenţie, care a fost menţinut prin hotărârile judecătoreşti
menţionate anterior.
Pe de altă parte însă, cel ce face o propunere înaintea judecăţii, trebuie să o
dovedească, deşi în litigiile de muncă sarcina probei revine angajatorului.
Atâta timp cât practic, pentru perioada octombrie 2012 – decembrie 2012, reclamantul
a desfăşurat muncă „la negru”, instanţa a reţinut prezumţia potrivit căreia şi plata aferentă
acesteia a fost efectuată fără forme legale.
Aceasta de altfel, este şi una din explicaţiile pentru care, potrivit adeverinţelor emise
de ANAF – fila 34 dosar, reclamantul nu figurează oficial, cu venituri realizate în anul 2012.
În atare împrejurări, s-a impus respingerea, ca nefondat, a acestui capăt de cerere.
Pentru drepturile salariale aferente perioadei ianuarie – aprilie 2013, instanţa a avut în
vedere că documentele depuse de ambele părţi la dosar nu relevă că pârâta şi-a îndeplinit
obligaţia de plată a salariilor.
Astfel, din adeverinţa depusă la fila 20 dosar, coroborat cu actele de la filele 68 – 70
dosar, rezultă că drepturile salariale au fost achitate doar din luna mai 2013.
Având în vedere buna – credinţă şi consensualismul, principii ce guvernează
raporturile de muncă, enunţate de altfel şi prin art. 8 Codul muncii, precum şi faptul că,
contractul de muncă este un contract bilateral, oneros, sinalagmatic, în care drepturile uneia
din părţi îşi găsesc izvorul în obligaţiile celeilalte părţi şi invers, tribunalul a reţinut că acestea
sunt ţinute să-şi îndeplinească drepturile şi obligaţiile ce le incumbă, şi pe care şi le-au asumat
ca urmare a liberei lor manifestări de voinţă.
De asemenea, conform art. 39 alin. (1) Codul muncii corelat cu art. 40 alin. (2) Codul
muncii, reclamantul are dreptul la salarizare pentru munca depusă, precum şi la alte drepturi
prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile, în timp ce angajatorul
trebuie să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă.
Nu în ultimul rând trebuie de precizat că, potrivit art. 168 Codul muncii, plata
salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată.
Ori, atâta timp angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale pentru
perioada ianuarie – aprilie 2013, s-a impus obligarea acestuia la plata către reclamant, a
drepturilor salariale aferente acestei perioade.
Referitor la obligarea pârâtei la plata contravalorii diurnei pentru 3 curse efectuate pe
ruta România - Germania, tribunalul a reţinut următoarele:
Reclamantul a fost angajat la societatea pârâtă, ca şofer autocamion.
Instanţa a avut în vedere că nici prin întâmpinare, nici prin notele de concluzii scrise,
societatea nu a formulat apărări în legătură cu aceste pretenţii, iar o astfel de poziţie
procesuală va fi valorificată ca şi recunoaştere implicită a acestor pretenţii.
Pe de altă parte, tribunalul a avut în vedere că doctrina şi practica sunt unanim
constante din această perspectivă, statuând în sensul că, pe durata detaşării, salariatul are
dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în
condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil,. Iar în lipsa unor
astfel de prevederi, nivelul minim al indemnizaţiei este cel stabilit prin actele normative
aplicabile instituţiilor publice.
Aşadar, tribunalul a reţinut că în cauză devin incidente prevederile HG
1860/21.12.2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
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publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localităţii, în interes de serviciu.
Este de precizat că aceste prevederi se completează cu dispoziţiile art. 44 alin. (2)
Codul muncii, precum şi faptul că raporturile de muncă dintre părţi au ca premisă buna –
credinţă şi consensualismul acestora, astfel cum s-a prevăzut prin art. 8 Codul muncii.
Atâta timp cât contractul de muncă este un contract bilateral, oneros, sinalagmatic, în
care drepturile uneia din părţi îşi găsesc izvorul în obligaţiile celeilalte părţi şi invers,
tribunalul a reţinut că acestea sunt ţinute să-şi îndeplinească drepturile şi obligaţiile ce le
incumbă, şi pe care şi le-au asumat ca urmare a liberei lor manifestări de voinţă.
Aşadar, în speţă sunt incidente şi prevederile art. 39 alin. (1) Codul muncii corelat cu
art. 40 alin. (2) Codul muncii, potrivit cărora reclamantul are dreptul la salarizare pentru
munca depusă, precum şi la alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de
muncă aplicabile, în timp ce angajatorul trebuie să acorde salariaţilor toate drepturile ce
decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de
muncă.
În condiţiile în care chiar documentele depuse de reclamant demonstrează că acesta a
efectuat deplasări în străinătate, prin raportare la contextul legislativ menţionat anterior,
tribunalul a reţinut că acesta este îndreptăţit să primească contravaloarea în lei din ziua plăţii,
a diurnei aferente celor 3 deplasări în străinătate, pe ruta România – Germania, în cuantum de
900 euro pentru deplasările în străinătate.
Cu privire la reţinerea sumei de 1000 lei din drepturile salariale ale reclamantului,
instanţa a avut în vedere că această situaţie a fost constatată de către ITM S., astfel cum
rezultă din adresa R 11894 din 19 septembrie 2013.
Această sumă a fost reţinută de către angajator, în considerarea amenzii
contravenţionale de 4.000 lei, cu care societatea pârâtă a fost sancţionată contravenţional prin
procesul verbal de contravenţie emis de ITM S., în urma sesizării formulate de reclamant.
Cele constatate prin procesul verbal de control efectuat de ITM S. au fost confirmate şi
de către instanţele de judecată prin soluţiile pronunţate în dosarul 91../314/2013, având ca
obiect plângerea contravenţională formulată de societate.
Potrivit art. 169 alin. 1 şi 2 Codul muncii, nicio reţinere din salariu nu poate fi operată
în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, alineatul 2 precizând că asemenea reţinere
poate fi efectuată doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în lipsa unei
astfel de hotărâri angajatorul fiind obligat să plătească salariatului său toate drepturile
salariale.
Conform art. 254 Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului
din vina şi în legătură cu munca lor.
În prezenta cauză, angajatorul nu a făcut dovada că suma de 1000 lei reprezintă
contravaloarea pagubei materiale pe care reclamantul i-ar fi produs-o, aşa încât a procedat în
mod nelegal, la reţinerea acesteia, din drepturile salariale ale reclamantului, impunându-se
obligarea pârâtei la restituirea către reclamant, a sumei de 1.000 lei cu titlu de reţineri
nejustificate din drepturile salariale ale reclamantului.
Tribunalul a înlăturat ca nesusţinute apărările pârâtei în legătură cu această pretenţie,
întrucât, deşi a negat reţinerea acestei sume din drepturile salariale cuvenite reclamantului, nu
a făcut dovada acestora, în condiţiile în care, prin adresa emisă de ITM S., s-a constatat
această împrejurare.
Referitor la obligarea pârâtei la plata către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor
sociale şi de sănătate, a contribuţiilor aferente drepturilor salariale acordate prin prezenta
hotărâre, tribunalul a reţinut că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 40 lit. f Codul muncii,
în conformitate cu care angajatorul are obligaţia să plătească toate contribuţiile şi impozitele
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aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de
salariaţi, în condiţiile legii.
Aşadar, s-a impus obligarea pârâtei la plata către bugetul de stat şi către bugetul
asigurărilor sociale şi de sănătate, contribuţiile aferente, pentru drepturile salariale acordate
prin prezenta sentinţă.
Faţă de cele ce preced, în considerarea art. 272 Codul muncii, tribunalul a admis în
parte acţiunea astfel cum a fost precizată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC I T SRL S., solicitând schimbarea
în parte a sentinţei, în sensul respingerii acţiunii ca nefondată.
Referitor la plata drepturilor salariale pentru perioada ianuarie - aprilie 2013, arată că
în mod eronat a fost admis acest capăt de cerere.
Astfel, instanţa de fond a considerat că atât timp cât angajatorul nu a făcut dovada
achitării drepturilor salariate pentru această perioadă, se impune obligarea acestuia la plata
indemnizaţiei.
Tribunalul Suceava, în considerentele aceleiaşi hotărâri, arată că pentru perioada
octombrie 2012 - decembrie 2012 societatea nu poate fi obligată la achitarea acestor drepturi
salariale, reţinând că atât timp cât pentru această perioadă reclamantul a desfăşurat muncă „la
negru", intervine prezumţia potrivit căreia şi plata aferentă acesteia a fost efectuată fără forme
legale. În atare împrejurare, a considerat instanţa că se impune respingerea ca nefondat a
acestui capăt de cerere.
Acest raţionament este corect, însă nu înţelege apelanta de ce el nu a fost utilizat şi
pentru capătul de cerere privind drepturile salariale aferente perioadei ianuarie - aprilie 2013.
Este evident că pentru această perioadă, în virtutea aceluiaşi raţionament, reclamantul a fost
remunerat fără forme legale, pentru că în situaţia contrară este greu de crezut că acesta ar mai
fi prestat activitate pentru pârâtă.
De altfel, pârâta a încercat în nenumărate rânduri să înregistreze contractul de muncă
al reclamantului, însă acesta a refuzat de fiecare dată să prezinte documentele obligatorii
pentru dosarul de personal, acte care trebuie puse la dispoziţia angajatorului anterior încheierii
contractului individual de muncă.
Instanţa de fond era obligată să utilizeze acelaşi raţionament pentru toate drepturile
salariale restante, respectiv să constate că este nefondată şi cererea privind achitarea acestora
pentru perioada ianuarie - aprilie 2013, în temeiul aceloraşi considerente enunţate anterior,
respectiv atâta timp cât pentru perioada octombrie - decembrie 2012 reclamantul a desfăşurat
muncă „la negru", intervine prezumţia potrivit căreia şi plata aferentă acesteia a fost efectuată
fără forme legale.
Pentru toate acestea, solicită respingerea capătului de cerere privind obligarea
societăţii la plata drepturilor salariale aferente perioadei ianuarie - aprilie 2013.
În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata sumei de 900 euro reprezentând
contravaloarea diurnei pentru 3 curse efectuate pe ruta România - Germania, consideră că
instanţa de fond a admis greşit şi acest capăt de cerere.
În primul rând, analizând considerentele sentinţei apelate, se observă că instanţa de
fond nu şi-a motivat corect această soluţie. Astfel, nu rezultă de nicăieri modul de calcul al
acestei sume. Nu înţelege cum tribunalul a estimat că diurna pentru 3 curse pe ruta România Germania este 900 de euro, atâta timp cât reclamantul nu a precizat perioada în care a efectuat
aceste curse, ruta utilizată, iar instanţa nu a arătat care este cuantumul diurnei zilnice.
Reţine însă instanţa de fond că atât timp cât societatea nu a formulat nici un fel de
apărări în legătură cu aceste pretenţii, o astfel de poziţie procesuală trebuie valorificată ca şi
recunoaştere implicită a acestora.
Este greşită această concluzie, deoarece, pe de o parte, a arătat că reclamantului i-au
fost achitate drepturile salariale, iar pe de altă parte, neprecizându-se datele efectuării acestor
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curse (perioada, ruta), nu sunt în măsură să poată prezenta dovezi contrare, respectiv foi de
parcurs, diagrame tahograf, foi de vărsământ sau ordine de plată, acte care să ducă la
stabilirea cuantumului diurnei într-un mod corect.
Pentru toate acestea, consideră că instanţa a făcut o aplicare eronată a dispoziţiilor art.
272 Codul Muncii, fiind evident că deşi sarcina probei în conflictele de muncă revine
angajatorului, nu poate fi ignorat nici principiul conform căruia cel ce face o propunere
înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Astfel, cum cererea reclamantului nu conţinea
datele necesare unei identificări a celor 3 curse efectuate de către reclamant şi pentru care
societatea nu ar fi achitat diurna corespunzătoare, în mod obiectiv nu a fost în măsură să
demonteze această afirmaţie, motiv pentru care admiterea cererii în aceasta formă apare ca
excesivă.
Cu privire la reţinerea sumei de 1000 lei din drepturile salariale ale reclamantului,
consideră că instanţa a apreciat greşit că a această sumă a fost reţinută de către angajator în
considerarea amenzii contravenţionale în cuantum de 4.000 lei cu care a fost sancţionată.
Astfel, aşa cum a precizat reclamantul şi cum a reţinut însăşi instanţa de fond, partea a
încetat activitatea în cadrul societăţii la data de 03.08.2013, deci anterior emiterii procesuluiverbal de contravenţie.
Mai mult, reclamantul a confirmat la data de 20.03.2014 că şi-a primit drepturile
salariale cuvenite pentru lunile iunie şi iulie 2013.
În plus, conform chitanţei anexate prezentei cereri de apel, a achitat la data de
23.09.2013 jumătate din amenda contravenţională stabilită prin actul constatator.
Nu în ultimul rând, prin cererea sa, aşa cum a fost formulată şi, ulterior precizată,
reclamantul nu a arătat când i s-a operat reţinerea sumei de 1.000 lei.
În atare condiţii, în raport de data emiterii procesului-verbal şi de data la care, în faţa
instanţei de fond, reclamantul a recunoscut achitarea drepturilor salariale cuvenite pentru
lunile iunie - iulie 2013, coroborat şi cu faptul că începând cu data de 03.08.2013 partea nu a
mai desfăşurat nici un fel de activitate în cadrul societăţii, astfel că ulterior acestei date nu a
mai fost retribuit şi deci societatea nu era în măsură să efectueze o asemenea reţinere şi
consideră că prin admiterea acestui capăt de cerere s-ar ajunge la o îmbogăţire fără justă cauză
a reclamantului.
În drept a invocat dispoziţiile art. 466, art. 480, art. 453 Cod procedură civilă.
Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea a reţinut
următoarele:
Potrivit prevederilor art. 168 din Codul muncii, plata salariului se dovedeşte prin
semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care
demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit (art. 168 alin.1).
Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se
arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termen ca în cazul actelor contabile,
conform legii (art. 168 alin.2 din Codul muncii).
Obligaţia principală a angajatorului este cea de plată a salariului, a contraprestaţiei
pentru munca îndeplinită de salariat.
În caz de nerespectare a obligaţiei menţionate, salariatul este îndreptăţit să solicite
instanţei obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale.
Pentru perioada ianuarie – aprilie 2013, societatea apelantă nu a făcut în nici un fel
dovada, în acord cu prevederile din legislaţia muncii, mai sus enunţate, în legătură cu plata
drepturilor salariale către reclamantul intimat.
Astfel nu au fost depuse la dosar statele de plată sau orice alte documente justificative
prin care să se demonstreze efectuarea plăţii salariului către partea reclamantă.
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Mai mult, prin memoriul de apel, societatea pârâtă critică hotărârea atacată, raportat la
acest capăt de cerere, pe considerentul că raţionamentul instanţei de fond, întemeiat pe
„munca la negru” şi aplicat în cazul altei perioade pentru care a fost respinsă cererea de
acordare a drepturilor salariale, trebuie aplicat şi pentru perioada ianuarie – aprilie 2013,
interval de timp raportat la care societatea a fost obligată la plata drepturilor salariale, deşi,
practic situaţia era aceeaşi.
Trebuie evidenţiat în primul rând faptul că acest raţionament al primei instanţe,
dezvoltat în cuprinsul considerentelor hotărârii atacate şi evidenţiat în cuprinsul căii ordinare
de atac promovate, nu poate fi supus controlului instanţei de apel, în condiţiile în care
reclamantul, parte a cărei cerere a fost respinsă în temeiul acestui raţionament, nu a atacat
hotărârea instanţei de apel.
În al doilea rând, atunci când trebuie să analizeze îndreptăţirea reclamantului, fost
salariat, la plata drepturilor salariale aferente perioadei ianuarie – aprilie 2013, instanţa de
control judiciar trebuie să se raporteze la dispoziţiile legale care reglementează materia şi nu
la considerentele de fapt reţinute de instanţa de fond, considerente pe care această instanţă şi-a
întemeiat conceptul de „muncă la negru”.
În al treilea rând, aşa cum mai sus am arătat, apelanta pârâtă nu a depus la dosar state
de plată sau orice alte documente justificative cu care să facă dovada plăţii drepturilor
salariale cuvenite reclamantului pentru intervalul ianuarie – aprilie 2013, aşa cum impun
dispoziţiile art. 168 din Codul muncii.
Or, potrivit prevederilor art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de
muncă revine angajatorului.
Regula procesuală instituită de legiuitor este raţională întrucât documentaţia cu care se
face plata drepturilor salariale se păstrează şi se arhivează de către angajator, în condiţiile
impuse de dispoziţiile art. 168 alin. (2) din Codul muncii.
Astfel, atunci când un salariat solicită obligarea angajatorului la plata drepturilor
salariale neachitate, nu este el cel care trebuie să facă dovada faptului negativ în sensul că
aceste drepturi nu au fost plătite, ci angajatorul trebuie să facă dovada faptului pozitiv,
respectiv a plăţii drepturilor cuvenite salariatului pentru munca prestată.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de apel, prin care se critică obligarea
societăţii apelante la plata sumei de 900 EUR, reprezentând contravaloarea diurnei pentru trei
curse efectuate pe ruta România – Germania, instanţa de control judiciar a reţinut de control
judiciar următoarele:
În primul rând trebuie evidenţiat faptul că, în ceea ce priveşte cuantumul diurnei
zilnice de care trebuie să beneficieze salariatul, în cazul deplasărilor în străinătate, îşi găsesc
aplicare prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
Art. 17 alin.1 din acest act normativ recomandă tuturor agenţilor economici să aplice
în mod corespunzător prevederile acestei hotărâri.
Aceşti agenţi economici au posibilitatea să acorde şi drepturi superioare celor
reglementate de H.G. nr. 518/1995, după cum rezultă din prevederile art. 17 alin. (2) din
Hotărârea de Guvern menţionată.
Însă, în speţă, cum nu s-a făcut dovada negocierii şi stabilirii unui anumit cuantum al
diurnei, între părţile raportului juridic de muncă, urmează ca, în stabilirea diurnei ce se cuvine
reclamantului – intimat, instanţa de control judiciar să se raporteze la dispoziţiile H.G.
nr.518/1995, în activitatea de cercetare a înscrisurilor depuse ca material probator în faţa
primei instanţe.
De asemenea, în ceea ce priveşte unele aspecte pe care în cuprinsul acestor
considerente le vom evidenţia, urmează ca instanţa de control judiciar să folosească ca mijloc
de probă prezumţiile judiciare, respectiv acele probe indirecte reprezentând concluziile pe
141

care judecătorii le pot trage de la un fapt cunoscut la un fapt necunoscut, apelând la deducţia
realităţilor împrejurărilor speţei, pe calea raţionamentelor, de la cunoscut la necunoscut.
Vor fi avute în vedere acele concluzii raţionale, care se impun în mod convingător,
instanţa urmărind în raţionamentele pe care le va realiza, nu doar posibilitatea ci şi
probabilitatea faptelor presupuse prin raţionamentele sale.
În al doilea rând, trebuie să ne raportăm la circumstanţele de fapt specifice speţei, aşa
cum se desprind acestea din CMR-urile invocate de reclamant în dovedirea diurnei pe care o
solicită şi din diagramele tahograf depuse la dosarul de fond.
Potrivit CMR depus în copie la fila 172 dosar fond, reclamantul a încărcat marfa pe
22.07.2013 în Piatra Neamţ, locul prevăzut pentru livrarea mărfii fiind în Germania.
Pe 23.07.2013, reclamantul a plecat din Bistriţa Năsăud, cu destinaţia Budapesta –
Ungaria, parcurgând o distanţă de 539 km (diagrama tahograf fila 146 dosar fond).
Pe 24.07.2013 s-a îndreptat din Budapesta spre Sankt Wolfgang (Austria Superioară),
parcurgând o distanţă de 664 km (diagrama tahograf fila 146 dosar fond).
Pe 25.07.2013 a rămas în Sankt Wolfgang, neefectuând nicio cursă, kilometrii parcurşi
fiind 0000, după cum rezultă din diagrama tahograf depusă la fila 145 dosar fond.
Pe data de 26.07.2013 reclamantul s-a îndreptat din Sankt Wolfgang spre Hohenems
(Austria), parcurgând o distanţă de 315 km (diagrama tahograf fila 145 dosar fond).
Pe 27.07.2013 reclamantul a parcurs distanţa dintre Hohenems şi Weiler (Austria),
respectiv o distanţă de 12 km (diagrama tahograf fila 143 dosar fond).
Pe 28.07.2013 partea salariată a rămas în Weiler, neefectuând nicio cursă, kilometrii
parcurşi fiind 0000, după cum rezultă din diagrama tahograf depusă la fila 143 dosar fond.
De asemenea şi pe 29.07.2013 reclamantul a rămas în Weiler, neefectuând nicio cursă,
kilometrii parcurşi fiind 0000, după cum rezultă din diagrama tahograf depusă la fila 142
dosar fond.
Pe 30.07.2013 reclamantul s-a îndreptat din Weiler spre Eching (Germania),
parcurgând o distanţă de 305 km , aşa cum rezultă din diagrama tahograf depusă în copie la
fila 142 dosar fond.
În data de 30.07.2013, înainte de a părăsi Weiler, reclamantul a încărcat în această
localitate marfă, locul prevăzut pentru livrarea mărfii fiind Galaţi (România), după cum
rezultă din CMR depus în copie la fila 173 dosar fond.
Pe data de 31.07.2013, reclamantul s-a îndreptat din Eching spre Tatabanya (Ungaria),
parcurgând o distanţă de 595 km, după cum rezultă din diagrama tahograf depusă în copie la
fila 141 dosar fond.
În data de 31.07.2013, înainte de a părăsi Eching, reclamantul a încărcat în această
localitate marfă, locul prevăzut pentru livrarea mărfii fiind Giurgiu (România), după cum
rezultă din CMR depus în copie la fila 171 dosar fond.
În data de 1.08.2013, reclamantul s-a îndreptat din Tatabanya spre Râmnicu Vâlcea
(România), parcurgând o distanţă de 598 km, după cum rezultă din diagrama tahograf depusă
în copie la fila 141 dosar fond.
Astfel, nu putem vorbi în speţă de trei curse diferite România – Germania şi retur, aşa
cum a susţinut reclamantul în faţa instanţelor de fond şi de apel, ci practic de o singură cursă
care s-a desfăşurat pe teritoriul altor ţări, în afara României, în intervalul 23.07.2013 –
1.08.2013.
Trebuie evidenţiat faptul că interesează intervalul de timp pe care reclamantul l-a
petrecut în alte ţări şi nu în România, în condiţiile în care a solicitat diurna în valută.
Această diurnă în valută se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care a avut
loc deplasarea potrivit anexei la H.G. nr. 518/1995.
Este o prevedere reglementată în mod expres de art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 518/1995.
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Astfel, diurna în valută reprezintă indemnizaţia plătită unui angajat pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare în altă ţară, în interes de serviciu.
Cursa părţii reclamante, în intervalul mai sus menţionat, s-a desfăşurat pe teritoriul a
trei ţări, respectiv Austria, Germania şi Ungaria.
Anexa la HG nr. 518/1995, prevede un cuantum al diurnei zilnice pentru aceste ţări de
35 euro/zi, respectiv: Austria – pct. 13 din anexă; Germania – pct. 62 din anexă; Ungaria –
pct. 154 din anexă.
Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină avându-se în vedere
momentul trecerii cu mijlocul auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României,
atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară (art. 7 alin. (2) lit. b din H.G. nr.
518/1995, în numerotarea în vigoare la data la care se datora diurna solicitată).
Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50%
până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore (art. 7 alin. (3) din H.G. nr.
518/1995).
Dispoziţia legală mai sus enunţată are o deosebită importanţă în stabilirea cuantumului
diurnei în valută ce se cuvine reclamantului pentru ziua în care a ieşit din România şi pentru
ziua în care a intrat în România, la finalul cursei externe.
Astfel, potrivit diagramei tahograf depusă la fila 146 dosar fond, reclamantul a plecat
din Bistriţa Năsăud la data de 23.07.2013, ora 10,30, cu destinaţia Budapesta (Ungaria).
Frontiera între România şi Ungaria este o frontieră internaţională, cu o lungime de 448
km, dintre care 415,9 km este frontieră terestră.
Există 15 puncte pentru controlul trecerii frontierei, toate în regim de trafic
internaţional, respectiv 10 rutiere şi 5 feroviare.
La acest moment instanţa va face aplicarea acelor prezumţii judiciare în legătură cu
care mai sus am dezvoltat.
În condiţiile în care reclamantul a plecat din Bistriţa Năsăud, apreciază instanţa de
control judiciar că a trecut frontiera cu Ungaria pe la Borş, punct rutier de trecere a frontierei.
Distanţa rutieră dintre Bistriţa Năsăud şi Borş este de aproximativ 273 de km, distanţă
pe care partea reclamantă, având în vedere că a plecat la ora 10,30 din Bistriţa Năsăud, nu
avea cum să o parcurgă într-un interval mai mic de o oră şi jumătate, pentru a putea stabili că
a petrecut mai mult de 12 ore pe teritoriul Ungariei.
Dimpotrivă, mai mult de 12 ore au fost petrecute în acea zi, 23.07.2013, pe teritoriul
României, astfel încât diurna în valută ce se cuvine părţii pentru această zi este de 50%,
respectiv de 17,5 EUR (35:2).
Pentru ziua în care reclamantul s-a întors în ţară, trebuie să stabilim faptul că, potrivit
diagramei tahograf depusă la fila 141 dosar fond, partea a plecat din Tatabanya (Ungaria), la
ora 6,35, destinaţia fiind Râmnicu Vâlcea.
Dată fiind localitatea de plecare din Ungaria şi cea de destinaţie în Românie, apreciază
instanţa de control judiciar că punctul de trecere a frontierei cu România a fost la Nădlac,
punct rutier de trecere.
Distanţa rutieră dintre Tatabanya şi Nădlac este de aproximativ 281 km, distanţă pe
care apreciază instanţa de control judiciar, raportat la autoturismul pe care îl conducea
reclamantul, la faptul că acest autoturism era încărcat precum şi la faptul că, potrivit
diagramei tahograf, în intervalul 8 – 9,30 autoturismul a staţionat, partea nu o putea parcurge
până la ora 12, pentru a putea stabili că a petrecut mai puţin de 12 ore pe teritoriul Ungariei.
Astfel, diurna ce se cuvine reclamantului pentru ziua de 1.08.2013 este în cuantum de
100%, respectiv de 35 EUR.
Prin urmare, pentru intervalul de timp 24.07.2013 – 1.08.2013, reclamantului i se
cuvine o diurnă în cuantum de 35 EUR/zi iar pentru data de 23.07.2013 i se cuvine o diurnă
de 17,5 EUR.
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Sunt astfel nouă zile pentru care calculăm 35 EUR/zi şi o zi cu 17,5 EUR, rezultând un
total de 332,5 EUR (35 x 9 = 315 + 17,5).
În ceea ce priveşte cel de-al treilea motiv de apel, cel prin care se atacă dispoziţia de
obligare a apelantei la plata sumei de 1000 de lei, instanţa de control judiciar a reţinut
următoarele:
A stabilit instanţa de fond că reţinerea sumei de 1000 de lei rezultă din adresa R 11894
din 19 septembrie 2013 a ITM Suceava.
Această adresă este depusă în copie la fila 9 dosar fond şi este răspunsul pe care ITM
Suceava îl dă petiţiei înregistrată de reclamant la această instituţie, sub nr. 11894 din
20.08.2013.
Această petiţie viza neplata drepturilor salariale pentru perioada 06.2013 – 07.2013 şi
faptul că reclamantul a desfăşurat activitate la societatea apelantă din octombrie 2012 iar
contractul de muncă a fost întocmit la data de 13 mai 2013, motiv pentru care apelanta a fost
sancţionată contravenţional.
În legătură cu pretinsa reţinere din salariu se arată faptul că „a fost dispusă ca măsură
cu caracter obligatoriu şi permanent respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare”.
Nu este indicat vreun cuantum al unei sume pretins reţinute din salariu sau vreo
perioadă în care această sumă ar fi fost reţinută.
A arătat partea reclamantă în cererea introductivă de primă instanţă şi în memoriul
adresat instanţei de fond (fila 132 dosar fond), că societatea i-a reţinut din salariu suma de
1000 de lei, iar la fila 132 arată că i-a reţinut această sumă, parte din amenda contravenţională
aplicată societăţii în data de 2.04.2013.
În faţa instanţei de apel, prin apărător, s-a arătat că această sumă ar fi fost reţinută din
drepturile salariale aferente lunii mai.
În primul rând trebuie evidenţiat faptul că reclamantul nu a făcut în nici un fel dovada
acestei pretinse reţineri din drepturile salariale şi nici a perioadei în care a operat reţinerea.
Suntem în situaţia în care avem a analiza pretenţii ale reclamantului, care este parte ce
trebuie să facă dovada faptului pozitiv pretins, anume acela al reţinerilor salariale şi nu
societatea pârâtă trebuie să facă dovada faptului negativ, respectiv că nu a operat acele
reţineri.
În al doilea rând, reţine instanţa de control judiciar că reclamantul a arătat în faţa
instanţei de fond că i-au fost achitate drepturile salariale pentru perioada iunie – iulie 2013,
astfel încât nu putem considera că pretinsa reţinere a sumei de 1000 de lei s-a făcut din
drepturile salariale aferente acestor două luni.
În al treilea rând, având în vedere că se invocă un proces verbal de contravenţie de la
începutul lunii aprilie 2013, dacă pretinsa reţinere ar fi operat din drepturile salariale aferente
acestei luni, trebuie să evidenţiem faptul că prin hotărârea instanţei de fond pârâta a fost
obligată să plătească reclamantului drepturile salariale aferente lunii aprilie 2013, actualizate
cu rata inflaţiei la data plăţii efective, astfel încât nu se poate dispune plata de două ori a
aceleiaşi sume.
În al patrulea rând trebuie să ne raportăm la luna mai 2013, lună indicată de parte, prin
apărător, în faţa instanţei de apel.
În hotărârea instanţei de fond se reţine faptul că „din adeverinţa depusă la fila 20
dosar, coroborat cu actele de la filele 68 – 70 dosar, rezultă că drepturile salariale au fost
achitate doar din luna mari 2013” (fila 182 dosar fond).
Aceste constatări ale instanţei de fond urmează a le considera ca fiind corecte,
respectiv ca fiind în concordanţă cu situaţia de fapt existentă în speţa dedusă judecăţii,
respectiv intrate în puterea de lucru judecat.
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Vom porni de la această premisă având în vedere faptul că prin hotărârea atacată nu au
fost acordate părţii reclamante şi drepturile salariale aferente lunii mai 2013 iar în
considerente s-a reţinut că plata drepturilor salariale s-a făcut din luna mai 2013.
Reclamantul nu a declarat calea de atac a apelului, în acord cu prevederile art. 461
alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă.
Astfel, vom considera că această constatare de fapt a instanţei nu este greşită.
Potrivit adeverinţei de la fila 20 dosar fond, reclamantul a beneficiat în luna mai de un
venit brut de 536 lei, în cuantum net de 416 lei.
Această sumă a fost încasată de parte potrivit înscrisului depus la fila 69 dosar fond.
Potrivit contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 1032 din 10.05.2013,
reclamantul a început activitatea la societatea pârâtă la data de 13.05.2013, drepturile salariale
fiind stabilite într-un cuantum brut de 750 lei/lună (fila 21 – 24 dosar fond).
Drepturile salariale de care a beneficiat partea pentru luna mai 2013 corespund practic
celor 15 zile lucrătoare aferente acestei luni, de la data de 13 mai 2013.
Astfel, pentru o întreagă lună, respectiv pentru 21 de zile lucrătoare, partea reclamantă
trebuia să beneficieze de un salariu brut de 750 de lei.
Rezultă un cuantum de 35,7 lei/zi lucrătoare (750:21=35,7).
Pentru 15 zile lucrătoare partea a beneficiat de 536 lei (35,7 x 15), exact cât rezultă din
adeverinţa depusă în copie la fila 20 dosar fond.
Nu în ultimul rând trebuie să avem în vedere faptul că, pentru prima dată, în apel, în
cuprinsul unui memoriu, reclamantul apelant indică faptul că cei 1000 de lei au fost reţinuţi
din diurnă „şi nu din drepturile salariale (neprimite) de subsemnatul”.
Or, trebuie să reţinem faptul că, potrivit prevederilor art. 478 alin. (3) Cod procedură
civilă, în apel nu se poate schimba cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu
se pot formula pretenţii noi.
Mai mult, partea reclamantă nici nu a declarat calea de atac a apelului, iar în faţa
instanţei de fond capătul de cerere ce viza reţinerea sumei de 1000 de lei a fost analizat de
instanţa de fond, aşa cum a fost formulat, respectiv ca o reţinere din drepturile salariale
cuvenite părţii reclamante.
În faţa instanţei de fond nu s-a invocat faptul că ar fi vorba de vreo reţinere dintr-o
diurnă, nu s-a indicat pentru ce perioadă s-ar fi cuvenit diurna din care s-ar fi făcut pretinsa
reţinere, despre ce diurnă vorbim şi pentru ce curse, interne sau externe şi orice alte elemente
ce trebuiau a fi invocate şi supuse analizei instanţei de fond.
Nu este posibil ca în cadrul procesual stabilit de apelul părţii adverse reclamantul să
schimbe cauza cererii de chemare în judecată, supunând pentru prima dată spre analiza
instanţei de apel o pretenţie practic nouă.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (2)
Cod procedură civilă, instanţa a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa civilă atacată în
sensul că a obligat pârâta să plătească reclamantului, contravaloarea în lei, din ziua plăţii,
pentru suma de 332,5 EUR, în loc de 900 EUR, reprezentând diurna corespunzătoare unei
curse, în loc de trei, efectuate pe ruta România – Germania, actualizată cu rata inflaţiei la data
plăţii.
A respins ca nefondată cererea de obligare a pârâtei să restituie reclamantului suma de
1000 de lei cu titlu de reţineri nejustificate din drepturile salariale ale reclamantului,
actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei.
În temeiul dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă intimatul a fost obligat să
plătească apelantei cheltuieli de judecată.
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19. Plata drepturilor salariale cuvenite pentru predarea orelor de educație fizică
în plus față de norma didactică legală.
În cazul în care predarea orelor de educaţie fizică din învăţământul primar nu se poate
face de profesori cu studii de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie fizică, se
impune ca învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă,
care predau efectiv aceste ore, fără a le fi incluse în norma didactică, să fie remuneraţi tot în
sistem de plata cu ora, prin analogie cu plata orelor de limbi străine ori religie în
învăţământul primar conform art. 12 alin. (1), (2), (3) din Ordinul 5560/2011, ori cu plata
orelor de limbi moderne, a religiei, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale sau a educaţiei
fizice în învăţământul gimnazial conform art. 12 alin. (5) din acelaşi Ordin.
(Secţia I Civilă, decizia civilă nr.138 din 10.02.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia I Civilă sub nr.
11../40/2015, reclamantele B.V.V şi C L, prin Sindicatul Învăţământului Preuniversitar B., au
chemat în judecată pe pârâţii Şcoala Gimnazială nr. 1 V., judeţul B. şi Consiliul Local V.,
solicitând:
1. obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale cuvenite pentru predarea orelor de
educaţie fizică în plus faţă de norma didactică legală, pentru o perioadă începând cu 3 ani
anterior depunerii prezentei acţiuni;
2. obligarea pârâţilor la plata de daune-interese pentru rata inflaţiei şi dobânda legală,
daune ce urmează a fi calculate de la data scadenţei şi până la plata efectivă a drepturilor
salariale solicitate la pct. 1;
3. obligarea pârâţilor ca, începând cu data pronunţării hotărârii, să procedeze la
remunerarea membrilor de sindicat în sistem de plata cu ora a orelor de educaţie fizică
predate.
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 62 / 2011 , art.
268 alin. (1) lit. c) şi art. 166 alin.4 din Codul Muncii, art. 18 alin. (3) şi art. 263 alin. (1), (4),
(5) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 10 alin. (2) din Anexa nr. 5 - Capitolul
I la Legea nr 63/2011, art. 2 din OG nr. 13/2011, art. 1530, art. 1531 şi art. 1535 din Noul Cod
civil, art. 14 si 15 alin. (3) din C.C.M. U.N.S.A.I.P.
În fapt, reclamantele au arătat că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 149/2007, în
învăţământul primar orele la disciplina „educaţie fizică” nu mai fac parte din norma
învăţătorului / institutorului, ci din norma profesorului de educaţie fizică, iar în măsura în care
nu există profesor calificat care să predea orele de educaţie fizică la clasele primare, acestea
sunt predate de învăţătorul/institutorul clasei, însă în afara normei didactice.
Prevederile Legii nr. 128/1997 în materia predării disciplinei ”educaţie fizică”, au fost
menţinute şi în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 care, la art. 263 alin. (7), a statuat expres
că în învăţământul primar orele respective se predau numai de profesori cu studii superioare
de specialitate. Cu toate acestea, în practică există situaţii în care orele de educaţie fizică din
învăţământul primar sunt predate de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ
primar al clasei, iar nu de profesori cu studii superioare de specialitate educaţie fizică.
Or, în aceste situaţii unităţile de învăţământ au obligaţia, potrivit art. 15 alin. (2) din
contractul colectiv de muncă, de a remunera respectivele ore în sistem de plata cu ora, ca
personal necalificat.
S-a mai arătat că şi contractele colective de muncă unice la nivel de sector activitate
învăţământ preuniversitar nr. 59276/2012 şi 1483/2014 prevăd asemenea drepturi de plată, iar
aceste clauze contractuale sunt obligatorii în întregul sector de activitate învăţământ
preuniversitar, potrivit art. 133 alin. (1) lit. c) şi art. 148 din aceeaşi Lege a dialogului social şi
art. 14 din contract, dar şi în raport de art. 41 alin. (5) din Constituţie - sens în care s-au
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pronunţat instanţele din întreaga ţară (inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Deciziile
civile nr. 3201/25.06.2008 (dosar nr. 106../2/2006), nr. 260/24.01.2008 (dosar nr. 60../2/
2007), nr. 3126/05.06.2009 (dosar nr. 29../2/2009) și nr. 5101/01.11.2011 (dosar nr.
38../2/2010).
Tarifele pentru plata cu ora au fost stabilite prin Legea nr. 63/2011 (în vigoare de la
12.05.2011 şi până în prezent, efect al actelor normative de salarizare care i-au prelungit
valabilitatea şi aplicabilitatea), respectiv 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori
învăţământ primar.
Deşi prevederile invocate sunt clare, din adeverinţele anexate rezultă că datorită lipsei
profesorilor cu studii de specialitate membrii de sindicat (învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământ primar care predau orele de Educaţie fizică în învăţământul preuniversitar) nu
beneficiază şi de plata drepturilor salariale aferente activităţii suplimentare prestate. Or, în
acest fel se încalcă principiul potrivit căruia tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la
plată egală pentru muncă egală. Iar aceasta în condiţiile în care, la nivelul ţării, există
învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar care au beneficiat de aplicarea corectă
a dispoziţiilor legale şi contractuale invocate.
S-a mai subliniat faptul că instanţele de judecată din întreaga ţară au recunoscut
dreptul învăţătorilor şi institutorilor care predau disciplina educaţie fizică în învăţământul
primar de a beneficia de plata cu ora, în raport de dispoziţiile Legii nr. 128/1997. Recent,
Tribunalul Giurgiu a dat câştig de cauză în raport de prevederile Legii nr. 1/2011 - de
exemplu, sentinţele nr. 344/05.06.2014 (dosar nr. 66../122/2014), nr. 382/19.06.2014 (dosar
nr. 64../122/2014), nr. 221/16.04.2014 (dosar nr. 66../122/2014), nr. 219/16.04.2014 (dosar nr.
64../122/2014), nr. 223/16.04.2014 (dosar nr. 66../122/2014), iar prima dintre acestea este
irevocabilă, prin respingerea apelului de către Curtea de Apel Bucureşti (Decizia nr.
299/30.01.2015) .
Prin neplata la timp a drepturilor salariale menţionate, reclamanţii au fost prejudiciaţi
atât prin devalorizarea sumelor de bani cuvenite cât şi prin imposibilitatea de a folosi sumele
de bani în vederea obţinerii de fructe civile, aşa cum rezultă şi din decizia nr. 2/2014 a ÎCCJ
dată în recurs în interesul legii.
În dovedire, au fost depuse înscrisuri.
Dintre pârâţi, a depus întâmpinare unitatea şcolară care a solicitat respingerea acţiunii,
întrucât orele de educaţie fizică pentru învăţământul primar nu au fost normate la plata cu ora,
iar bugetul unităţii la fondul de salarii s-a constituit pe numărul de posturi/catedre normate la
Inspectoratul Şcolar al judeţului B. În plus, nu ar exista sume în buget alocate pentru plata
drepturilor solicitate.
Prin sentința civilă nr. 1036 din 9 octombrie 2015, Tribunalul Botoșani a admis în parte
acţiunea în pretenţii băneşti formulată de reclamantele C.L. şi B.V. - prin Sindicatul
Învăţământului Preuniversitar B., în contradictoriu cu pârâţii Şcoala Gimnazială nr.1 V.,
judeţul B. şi Consiliul Local V., judeţul B.; a obligat pârâţii să plătească reclamantelor
drepturile salariale pentru orele de educaţie fizică predate în sistem de plată cu ora, ca
personal necalificat pentru timpul efectiv lucrat în intervalul 01.09.2012-09.10.2015; a obligat
pârâţii să plătească reclamantelor daune-interese egale rata inflaţiei şi dobânda legală aplicate
la sumele datorate, de la data scadenţei până la data plăţii efective; a respins ca nefondat
capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâţilor ca începând cu data pronunţării hotărârii
să procedeze la remunerarea reclamantelor în sistem de plata cu ora pentru orele de educaţie
fizică.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut următoarele:
Reclamanţii B.V.V. şi C.L. sunt cadre didactice la unitatea şcolară pârâtă, îndeplinind
funcţiile de profesori învăţământ primar şi respectiv învăţători efectuând orele de educaţie
fizică la clasă după data de 01.09.2012.
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Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.1/2011 orele de educaţie fizică nu mai
puteau fi incluse în norma didactică a reclamanţilor, respectiv în numărul de ore stabilite
pentru posturile ocupate de aceştia, necorespunzând specializării lor (potrivit cerinţei de la
alineatul (1) al art. 263). În concluzie, reclamanţilor nu le revenea obligaţia efectuării orelor
respective.
Cu toate acestea, reclamanţii au fost nevoiţi să efectueze şi aceste ore de sport –
împrejurare necontestată de angajator – aşa încât rezultă că aceştia sunt îndreptăţiţi la plata
corespunzătoare a acestei munci.
Chiar dacă prin efectuarea acestor ore de educaţie fizică nu ar fi depăşit programul
normal de lucru prevăzut de art.262 alin. (1) din Legea 1/2011, respectiv art.112 din Codul
muncii, acest fapt nu poate determina o altă concluzie deoarece, potrivit dispoziţiilor legale
citate, norma didactică legală corespunzătoare posturilor ocupate de reclamanţi include doar
orele prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării
sau specializărilor înscrise în diplome/ certificate.
Or, nici unul dintre reclamanţi nu a pretins şi dovedit că ar avea studii superioare de
specialitate în educaţie fizică.
Totodată, situaţia reclamanţilor trebuie analizată prin comparaţie cu cea a celorlalţi
învăţători/profesori care ocupă funcţii similare în unităţile de învăţământ dar la clasele cărora
orele de educaţie fizică au fost predate de profesori de educaţie fizică conform art.263 alin.(7).
Din această comparaţie, a rezultat că aceşti învăţători profesori au fost plătiţi tot pentru
o normă întreagă (respectiv pentru un post), la fel ca şi reclamanţii care însă au susţinut orele
de educaţie fizică în plus.
Este de observat de altfel, că acesta este şi sensul reglementării de la art.15 alin.(3) din
CCM sector învăţământ preuniversitar nr.59276/2012 şi nr. 1483/2014 potrivit cărora ,,Art. 15
(3) Orele de educaţie fizică predate de învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ
primar, care nu sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate
în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat.”
Aşa fiind, pârâţii au fost obligaţi a plăti reclamanţilor drepturile salariale pentru orele
de educaţie fizică efectiv predate în intervalele de timp rezultate din adeverinţele eliberate de
angajator, în sistem de plata cu ora, ca personal necalificat.
În baza art.166 alin. (4) din Codul muncii, a fost admis şi capătul de cerere privind
daunele-interese egale cu rata inflaţiei şi dobânda legală aplicate la sumele datorate, de la data
scadenţei până la data plăţii efective.
Pretenţia de obligarea pârâţilor ca şi după data pronunţării hotărârii, să procedeze la
remunerarea reclamanţilor în sistem de plata cu ora pentru orele de educaţie fizică, a fost
respinsă ca nefondată deoarece nu se pot face estimări asupra conduitei viitoare a
angajatorului, care poate decide în conformitate cu dispoziţiile art. 263 alin.(7) din Legea
1/2011, ca orele de educaţie fizică să fie efectuate de profesori cu studii superioare de
specialitate.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta Şcoala Gimnazială nr. 1 V.
Apelanta arată că dintotdeauna învăţătorul a predat în cadrul normei/postului său orele
de educaţie fizică, ore pentru care era considerat calificat şi pentru care nu era plătit
suplimentar. Aceste cadre didactice, reclamanţii în prezenta cauză, nu au înregistrat nicio
contestaţie în unitatea de învăţământ privind modul de plată al orelor de educaţie fizică şi
sport din anul 2012 şi până în 17 mai 2015, nu au solicitat să fie remuneraţi pentru acestea şi
nici nu au precizat ca nu au studii corespunzătoare specializării sau au refuzat să presteze
aceste ore.
Referitor la plata orelor de educaţie fizică şi sport efectuate de reclamanţi începând cu
1 septembrie 2012, apelanta precizează că acestea au fost plătite lunar, în cadrul salariului
corespunzător normei, funcţiei şi gradaţiei de învăţător/profesor pentru învăţământ primar, iar
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acolo unde au existat clase simultane s-a acordat şi sporul de predare la clase simultane în
procent de 1% pentru 2 clase simultane şi 10% pentru 3 clase simultane conform art. 262 alin.
(3) lit. b din Legea nr. l/2011 unde învăţătorii, institutorii şi profesorii pentru învăţământ
primar nu au stabilită o normă didactică pe ore ci aceştia au norma stabilită pentru fiecare
clasă de elevi, însemnând toate orele de predare, deci la plata drepturilor băneşti fiind incluse
şi orele de educaţie fizică. Conform art. 247 alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 1/2011, se normează
o normă/post pentru fiecare clasă, adică pentru toate orele, inclusiv pentru orele de educaţie
fizică.
Apelanta susţine că profesorii pentru învăţământ primar sau învăţătorii sunt angajaţi pe
post conform prevederilor art. 262 alin. (3) lit. b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
postul în care se includ toate activităţile didactice specifice prevăzute în planul cadru de la
învăţământul primar unde cadrul didactic poate avea un număr variabil de ore de predare, în
funcţie de numărul orelor predate de profesorii de specialitate din unitate astfel, cadrul
didactic la învăţământul primar poate să aibă 16 ore de predare sau 20 ore de predare pe
săptămână, cu maximul de 80 de ore pe lună conform prevederilor art. 262 alin (1) şi (l) a din
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, fără a le fi afectate drepturile salariate.
Conform art. 263 din Legea nr. l/2011, „în învăţământul primar orele de educaţie
fizică şi sport sunt predate de profesori de specialitate; în cazul în care nu exisă în unitate
aceste cadre didactice, se aplică art.247 (c) şi art 262 (3), lit. b".
Începând cu data de 1 octombrie 2015 s-a aprobat pentru anul şcolar 2015-2016
normarea orelor de educaţie fizică şi sport la învăţământul primar şi acestea sunt atribuite la
profesori de specialitate, deşi în bugetul unităţii de învăţământ pentru anul 2015 nu au fost
prevăzute sume pentru aceste ore de educaţie fizică şi sport, de aceea aceste cadre didactice,
reclamanţii din cauză, se încadrează în numărul de ore/normă, conform Contractului colectiv
de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, încheiat la data de
13.11.2014.
Conform Capitolul III, art.15 alin. (3) din contract, „orele de educaţie fizică predate de
învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământ primar care nu sunt predate de profesori
cu studii superioare de specialitate, pot fi remunerate în sistemul de plată cu ora, ca personal
necalificat”, reglementare ce nu se poate aplica în cazul de faţă.
În ceea ce priveşte solicitarea obligării unităţii la plata dobânzii legale, apelanta
solicită să se reţină că plata drepturilor băneşti obţinute prin sentinţe irevocabile a fost
reglementată de O.U.G. nr. 71/2009, modificată şi completată. Astfel conform art. 1 „plata
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii
până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe
astfel:
- în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de
drept.
Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul acestei ordonanţe de urgenţă, se
actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
În înţelesul acestei ordonanţe de urgenţă, prin „sectorul bugetar” se înţeleg autorităţile
şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel:
- integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguraţilor sociale de stat.
bugetele fondurilor speciale, după caz;
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- din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
- integral din venituri proprii".
Astfel, conform în art. 1 alin (3), actualizarea sumelor datorate se face cu indicele
preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică si nu se prevede plata unei
dobânzi legale în acest sens.
Apelanta susţine că acţiunea reclamanţilor este nefondat întrucât lipsesc solicitările
acestora pentru plata cu ora pentru perioada 01.09.2012 - 17.05.2015 iar data intrării în
vigoare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, este de 13.11.2014. Arată de asemenea că lipseşte normarea acestor ore pentru
profesor de specialitate, că nu au fost alocate fonduri pentru plata retroactivă iar planul cadru
include orele de educaţie fizică conform anexei I, iar normarea s-a efectuat pe numărul minim
de ore la clasă.
Sindicatul Învăţământului Preuniversitar B. a depus la dosar întâmpinare prin care a
solicitat respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind
legală şi temeinică.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
În anii şcolari 2012 – 2015 reclamantele intimate (învățători în învățământul primar)
au predat orele de educaţie fizică şi sport, după cum rezultă din adeverinţele prezentate în faza
primului ciclu procesual, emise de unitatea şcolară angajatoare, fără a fi remunerate
suplimentar pentru această activitate( filele 8-9 dosar fond).
Potrivit dispoziţiilor art. 263 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 ,,În învăţământul primar,
orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu
studii superioare de specialitate”.
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, anexă la OMECTS nr. 5560/2011 prevede la art. 12
alin. (4) ,,La învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile-cadru de
învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate conform art. 263 alin.
(7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011”, iar la alin. (5) ,,În unităţile de învăţământ în care,
la nivel gimnazial, nu există profesori de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a
curriculum-ului de limbă maternă, a religiei, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale sau a
educaţiei fizice, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea
responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru
învăţământul primar/institutorii, care fac dovada calificării prin diploma de studii, pot preda
aceste discipline în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu
prevederile legale în vigoare”.
Art. 263 alin. (1) și (2) din Legea 1/2011 dispune: ,,(1) Norma didactică în
învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la
disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori
pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă
obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent
domeniului de specializare înscris pe diplomă. (2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută
la alin. (1), se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale”.
Prevederi asemănătoare sunt cuprinse și în art. 8 din OMECTS nr. 5560/2011: ,,(1)
Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de
instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, constituită
conform art. 262 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cuprinde ore prevăzute în
planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise
pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a
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ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de absolvire a unor programe de
conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii
didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri
postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specializare, în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a
unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de
predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris
pe diplomă. Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de
doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în
considerare la stabilirea normei didactice. (2) Prin excepţie, în norma didactică predareînvăţare - evaluare prevăzută la alin. (1) se pot include şi ore la disciplinele stabilite prin
prezenta Metodologie, cu menţinerea drepturilor salariale”.
Ordinul MECTS nu prevede, însă, includerea orelor de educație fizică în norma
didactică a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, cu menţinerea
drepturilor salariale. În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizică din învăţământul
primar nu se poate face de profesori cu studii de specialitate/institutori cu a doua specializare
educaţie fizică, ceea ce reprezintă excepția de la regulă, metodologia invocată dispune că
acestea sunt predate de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar de la clasa
respectivă, fără a prevedea însă includerea în norma didactică a acestora, cu menţinerea
drepturilor salariale.
Ca atare, se reține că, deși art. 263 alin. (2) din Legea 1/2011 prevede, cu titlu de
excepție, includerea în norma didactică a altor ore de la disciplinele stabilite prin metodologia
aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor
salariale, în cazul orelor de educație fizică nu se prevede prin metodologia menţionată că
acestea se includ în norma didactică a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar de la clasa respectivă, cu menţinerea drepturilor salariale.
Dimpotrivă, în cazul orelor de educaţie fizică, potrivit dispoziţiilor legale anterior
enunţate, regula este să fie predate de profesori cu studii superioare de specialitate/institutori cu
a doua specializare educaţie fizică, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori prin
cumul.
În cazul în care predarea orelor de educaţie fizică din învăţământul primar nu se poate
face de profesori cu studii de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie fizică, se
impune ca învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă,
care predau efectiv aceste ore, fără a le fi incluse în norma didactică, să fie remuneraţi tot în
sistem de plata cu ora, prin analogie cu plata orelor de limbi străine ori religie în învăţământul
primar conform art. 12 alin. (1), (2), (3) din Ordinul 5560/2011, ori cu plata orelor de limbi
moderne, a religiei, a educaţiei plastice, a educaţiei muzicale sau a educaţiei fizice în
învăţământul gimnazial conform art. 12 alin. 5 din acelaşi Ordin.
În ceea ce priveşte critica apelantei relativă la necontestarea modului de plată a orelor
de educaţie fizică Curtea de Apel constată că reclamantele nu contestă decizii de reîncadrare
salarială emise în baza legilor de salarizare, ci solicită plata efectivă a anumitor drepturi
salariale neachitate, începând cu luna septembrie 2012.
În ceea ce priveşte critica adusă dispoziţiei de obligare la plata dobânzii legale, aceasta
se vădeşte a fi, de asemenea, nefondată.
Regimul juridic actual al dobânzilor este reglementat de Codul civil (1530-1535).
Art. 1531 Cod Civil statuează că are dreptul creditorul la repararea integrală a
prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv
suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.
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Art. 1535 Cod Civil statuează că, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la
scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în
cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească
vreun prejudiciu.
În cauză nu îşi găsesc aplicare prevederile O.U.G. nr.71/2009, invocate de apelantă,
întrucât acest act normativ reglementează asupra plăţii drepturilor de natură salarială stabilite
prin sentinţe devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011.
Pentru toate aceste considerente, reţinând că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a
dispoziţiilor legale, în baza art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă, Curtea a respins apelul ca
nefondat.
20. Plata sporului pentru efectuarea orelor suplimentare pentru personalul plătit
din fondurile publice în anii 2011-2014. Inaplicabilitatea art. 123 şi 142 alin. (2) din
Codului muncii. Definirea sintagmei ”personal plătit din fondurile publice”.
Printr-o succesiune de acte normative s-a dispus ca pentru personalul plătit din
fondurile publice orele suplimentare să fie compensate doar cu timp liber corespunzător în
anii 2011-2014, nefiind aplicabile dispozițiile art. 123 şi 142 alin. (2) din Codului muncii.
În ceea ce priveşte noţiunea de personal din sectorul bugetar trebuie avute în vedere
prevederile art. 2 lit. c din Legea cadru nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice din care rezultă că aceasta
include şi personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri
proprii.
Cum pârâta apelantă este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii,
rezultă că personalului său, inclusiv reclamantului, îi sunt aplicabile dispoziţiile citate mai
sus potrivit cărora munca suplimentară efectuată în perioada 2011-2014 se compensează
doar cu timp liber corespunzător, neputându-se acorda un spor, astfel cum prevede Codul
muncii.
(Secţia I Civilă, decizia nr.854 din 13 octombrie 2016)
Prin sentinţa civilă nr. 579 din 07 iunie 2016 Tribunalul Botoşani a admis în parte
acţiunea în pretenţii băneşti formulată de reclamantul A.A., în contradictoriu cu pârâta
Staţiunea P.
A obligat pârâta să plătească reclamantului:
- suma netă de 8242 lei, reprezentând contravaloarea orelor suplimentare prestate în
perioada 3.11.2011 - 30.09.2014, sumă ce a fost actualizată în funcţie de indicii de inflaţie
de la data scadenţei până la data de 31.10.2015;
- suma de 1700 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat şi onorariu
expert);
- actualizarea în funcţie de indicii de inflaţie a sumei de 8242 lei, începând cu luna
noiembrie 2015 până la data plăţii efective.
A obligat pârâta să plătească Statului Român suma de 1900 lei reprezentând ajutor
public judiciar acordat reclamantului.
A respins ca rămas fără obiect capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata
indemnizaţiei de concediu de odihnă aferent anului 2014.
În baza întreg materialului probator administrat în cauză Tribunalul a reţinut că
pretenţiile reclamantului sunt întemeiate în parte. Astfel activitatea suplimentară a fost
recunoscută parţial de Staţiunea P. care a plătit reclamantului sumele pentru un număr de
128 ore suplimentare.
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În plus toţi cei trei martori audiaţi în cauză au confirmat că programul de lucru al
reclamantului era mai mare decât 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, programarea activităţii
reclamantului fiind făcută de şefii de fermă din cadrul Staţiunii.
Conform art. 120-123 din Codul Muncii munca prestată în afara duratei normale a
timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. La
solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor
art. 114 sau 115, după caz.
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile
calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul
corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. În perioadele de
reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi
compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.
În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul
prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului
prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.
Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), se
stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al
contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.
Aşa cum arată art. 142 alin. (2) din Legea 53/2003 în cazul în care, din motive
justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de
sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de
bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
Expertul desemnat în cauză a stabilit că reclamantul a prestat un număr de 1210 ore
suplimentare în intervalul 03.11.2011 – 30.09.2014 din care pârâta a plătit drepturile cuvenite
pentru 128 ore suplimentare pentru diferenţa de ore suplimentare reclamantului i se cuvine
suma netă de 8242 lei, reprezentând contravaloarea orelor suplimentare prestate în perioada
3.11.2011 - 30.09.2014, sumă ce a fost actualizată în funcţie de indicii de inflaţie de la data
scadenţei până la data de 31.10.2015, din care 8141 lei reprezintă drepturi salariale iar
diferenţa este actualizarea în raport cu indicii de inflaţie.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâta Staţiunea P.
În motivarea apelului pârâta Staţiunea P. a arătat în esenţă că instanţa de fond în mod
nelegal nu a ţinut cont de apărările sale, prin care a arătat că Staţiunea P. este o instituţie
publică, iar în situaţia în care ar fi fost prestate ore suplimentare acestea au fost compensate cu
timp liber.
Dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 285/2010, prevăd că: în anul 2011, munca
suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din
sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor
compensa numai cu timp liber corespunzător. Pentru anul 2012, prin art. 7 din Legea nr.
283/2011 stipulându-se doar posibilitatea acordării de timp liber în compensare pentru orele
suplimentare efectuate în cursul unei luni. În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste
durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii
de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber
corespunzător, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea
art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008. Ordonanţa de Urgenţă nr.
84/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012, privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte
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normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare prevede prelungirea aplicării acestor
dispoziţii şi pentru anul 2013.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. (1) Noul Cod
procedură civilă, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor
legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:
În speţă prima instanţă a obligat pârâta apelantă să plătească reclamantului
contravaloarea orelor suplimentare efectuate de acesta în perioada 3.11.2011 – 30.09.2014,
sumă actualizată cu indicii de inflaţie.
Pârâta apelantă susţine că în cauză nu se putea dispune obligarea sa la plata de ore
suplimentare în perioada menţionată întrucât este o instituţie publică şi se aplică dispoziţiile
art. 9 din Legea nr. 285/2010, art. 7 din Legea nr. 283/2011, O.U.G. nr. 80/2010 prin care s-a
stabilit că în anii 2011, 2012, 2013 muncă prestată suplimentar de personalul din sectorul
bugetar precum şi cea prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale se vor
compensa cu timp liber corespunzător.
Potrivit art. 1 din H. .nr. 35 din 12 ianuarie 2006 se înfiinţează staţiuni de cercetaredezvoltare agricolă în domeniul zootehniei, ca instituţii publice cu personalitate juridică,
finanţate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "X", prevăzute în anexele nr. 1 - 9, prin reorganizarea unor staţiuni de
cercetare şi producţie agricolă din domeniul zootehniei, care se desfiinţează.
În anexa 6 la această hotărâre, art. 1, se menţionează că se înfiinţează Staţiunea P.,
instituţie publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii.
Curtea reţine că printr-o succesiune de acte normative s-a dispus ca pentru personalul
plătit din fondurile publice orele suplimentare să fie compensate doar cu timp liber
corespunzător în anii 2011-2014, nefiind aplicabile dispozițiile art. 123 şi 142 alin. (2) din
Codului muncii.
Astfel, conform art. 9 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 în anul 2011, munca
suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din
sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor
compensa numai cu timp liber corespunzător.
Art. 7 din OUG nr. 80 din 8 septembrie 2010 aprobată prin Legea nr. 283 din 14
decembrie 2011, cu modificările ulterioare, prevede că în anul 2012, munca suplimentară
efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar
încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus
săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în
vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp
liber corespunzător.
Conform art. 2 din OUG nr. 84 din 12 decembrie 2012 prevederile art. 7 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr.
182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin.
(2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea
art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în
mod corespunzător şi în anul 2013.
În fine, art. 9 din OUG nr. 103 din 14 noiembrie 2013 prevede că în anul 2014, munca
suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din
sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu
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reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor
compensa numai cu timp liber corespunzător.
În ceea ce priveşte noţiunea de personal din sectorul bugetar trebuie avute în vedere
prevederile art. 2 lit. c din Legea cadru nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice din care rezultă că aceasta include
şi personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
Cum pârâta apelantă este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii,
rezultă că personalului său, inclusiv reclamantului îi sunt aplicabile dispoziţiile citate mai sus
potrivit cărora munca suplimentară efectuată în perioada 2011-2014 se compensează doar cu
timp liber corespunzător, neputându-se acorda un spor, astfel cum prevede Codul muncii,
acţiunea fiind greşit admisă, cu ignorarea dispoziţiilor legale incidente.
În aceste condiţii criticile apelantei ce vizează dovada orelor suplimentare efectuate nu
mai sunt relevante, Curtea reţinând că nu se poate acorda contravaloarea lor, astfel cum a
dispus prima instanţă, ci doar ore libere în compensare. Cum reclamantului nu i se cuvine
nicio sumă de bani pentru munca suplimentară efectuată nici cererea accesorie privind
actualizarea sumelor cu indicii de inflaţie nu poate fi admisă.
Pentru considerentele expuse, constatând că prima instanţă a făcut o greşită
interpretare şi aplicare a legii, în temeiul art. 480 alin. (1), (2) Noul Cod procedură civilă,
Curtea va admite apelul, va schimba în parte sentinţa civilă nr. 579/7.06.2016 a Tribunalului
Botoşani, în sensul că va respinge acţiunea ca nefondată.
21. Restituirea în favoarea gestionarului la data încetării contractului individual
de muncă a garanţiei reţinută în numerar-condiţii
Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) teza I din Legea nr. 22/1969, legea privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, garanţia în numerar
poate fi ridicată de către gestionar la încetarea contractului său de muncă, în situaţia în care
nu a cauzat o pagubă sau când paguba a fost acoperită în întregime.
Astfel, condiţia esenţială pentru ca gestionarul să poată recupera garanţia reţinută în
numerar este ca în patrimoniul societăţii să nu fi produs nici o pagubă.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 20 din 14.01.2015)
Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 24.10.2013, reclamantul Z M,
a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei SC A. SRL,
la plata sumei de 1.610 euro şi 220 lei, reprezentând garanţie reţinută şi nerestituită la
încetarea contractului individual de muncă, actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cât şi
dobânda legală de la data reţinerii sumelor şi până la data plăţii efective şi la plata sumei de
360 euro, reprezentând contravaloarea anvelopelor remorcă înlocuite la data de 16.12.2012.
De asemenea, solicită obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, arată că la data de 20.08.2011, în baza contractului individual de
muncă înregistrat sub nr. 652021 din 20.08.2011, a fost angajat pe o perioadă nedeterminată
la SC A. SRL pe funcţia de şofer autocar/microbuz, iar pe toată perioada desfăşurării
contractului pârâta i-ar fi reţinut lunar din salariu cu titlu de garanţie, aşa cum reiese din
fluturaşii de plată a salariului eliberaţi de pârâtă. Aceste reţineri s-au făcut în baza unor acte
adiţionale la CIM de care însă angajatul nu a avut cunoştinţă, acestea nesemnând astfel de
acte pe perioada cât a fost angajatul societăţii. Sumele în cauză ar fi fost restituite angajatului
dacă nu există motive de reţinere a acestora, la momentul încetării contractului de muncă.
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La data de 07.02.2013 SC A. SRL emite Decizia nr. 68237 care prevede că începând
cu data de 08.02.2013 încetează contractul individual de muncă al reclamantului, însă suma
reţinută cu titlu de garanţie, în cuantum de 1610 euro şi 220 lei ar fi trebuit să fie restituită
angajatului, nu a fost restituită, pârâta nemotivând această decizie în niciun mod.
Mai arată reclamantul că la data de 16.12.2012, efectuând o cursă pe ruta Trapani
(Italia) – S., la un moment dat, pe teritoriul Sloveniei, datorită suprasolicitării remorcii
tractate, ca urmare a încărcăturii peste limita admisă, cele 2 anvelope de pe partea stângă au
explodat, fiind nevoit să le înlocuiască, pentru a avea posibilitatea de a-şi continua cursa, le-a
achiziţionat din fonduri proprii, având permisiunea din partea firmei în acest sens. La
întoarcere, când a solicitat restituirea sumei de 360 euro, reprezentând contravaloarea
anvelopelor cumpărate, i s-a respins această cerere pe motiv că anvelopele nu ar fi avut norma
de kilometri efectuată. Susţine reclamantul că această motivare nu este admisă, întrucât
explozia anvelopelor s-a datorat suprasolicitării acestora.
În drept, reclamantul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 192 şi urm. C.P.C, art.
40 alin. (2), lit. c, art. 253, art. 266-275, art. 268 alin. (1) lit. c din Codul Muncii, Legea
22/1968 şi înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri şi proba cu 2 martori.
Unitatea pârâtă depune întâmpinare, prin care invocă excepţia necompetenţei
teritoriale a Tribunalului Suceava potrivit art.107 din Noul Cod de procedură civilă, arătând
că cererea de chemare în judecată se depune la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are
sediul/domiciliul pârâtul, precum şi excepţia autorităţii de lucru judecat pentru suma de 500
de euro în conformitate cu Sentinţa civilă nr.1113/2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu.
Pe fondul cauzei, în ceea ce priveşte garanţia reţinută, pârâta se apără prin contractul
de garanţie nr.652126/23.08.2011 semnat de reclamant şi ataşat dosarului la fila35, fişa
postului fila30 dosar, ROI fila 110 dosar.
Mai susţine pârâta, că garanţia se restituie gestionarului în termen de 6 luni de la data
lichidării acestuia pe bază de cerere scrisă.
De asemenea la filele 49, 50, 51 se depun angajamente de plată ale reclamantului
pentru sumele de 836 Euro, 244 lei şi 842 lei, constând în prejudicii aduse societăţii pe
perioada derulării CIM.
În ceea ce priveşte contravaloarea cauciucurilor, se susţine de către unitatea pârâtă că
acesta nu a făcut dovada achitării sumelor pretinse din surse financiare proprii.
Prin răspunsul la întâmpinare al reclamantului, aflat la fila 57 dosar, acesta arată ca în
ceea ce priveşte excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârâtă, instanţa ar trebui să ţină
cont de prevederile art.269 alin 2 din Codul muncii care stabileşte competenţa în favoarea
instanţei de domiciliu al reclamantului.
În ceea ce priveşte existenţa unei hotărâri ce se bucură de autoritate de lucru judecat,
faţă de o pretinsă datorie de 500 de Euro, acesta arată că a depus în termen legal apel
împotriva sentinţei Tribunalului Sibiu conform extrasului de pe portalul instanţelor de
judecată (fila 59 dosar).
Cu privire la suma de 172,40 euro, reclamantul susţine că nu există un titlu executoriu
în sensul Legii 22/1969 şi că nu reiese din documentele ataşate, cuantumul amenzii şi nici
dovada că pârâta ar fi achitat aceste sume.
Referitor la angajamentele de plată pentru 836 de euro(contravaloare plic) şi suma de
192,19 euro diferenţă motorină, reclamantul susţine că au fost reţinute ilegal, neexistând titlu
executoriu emis pentru aceste sume.
Şi reclamantul şi pârâta au formulat cereri de probe prin acţiune şi întâmpinare în
sensul administrării probei cu înscrisuri,martori şi interogatoriu.
La termenul de judecată din 23 ianuarie 2014, conform Încheierii de şedinţă de la acea
dată – fila 74 dosar, instanţa a pus în discuţia părţilor, în considerarea art.248 Cod procedură
civilă, excepţiile invocate.
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Astfel, în baza art. 131 alin. (1) Cod procedură civilă raportat la art. 269 Codul muncii,
astfel cum a fost modificat prin art. XX raportat la Legea 2/2013, raportat la art. XXI din
Legea nr. 2/ 2013, care modifică art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, instanţa a
constatat că este competentă din punct de vedere general, material, teritorial şi funcţional în
soluţionarea acestei pricini, având în vedere domiciliul părţilor şi obiectul cauzei, astfel că
excepţia invocată de către pârâtă prin întâmpinare a rămas fără obiect.
În plus, în speţă, reclamant este fostul salariat, care are domiciliul în mun. Suceava, iar
potrivit art. 269 alin. (2) Codul muncii, cererile referitoare la conflicte de muncă se adresează
instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori
după caz, sediul.
De asemenea, prin aceeaşi încheiere de şedinţă, instanţa a respins ca nefondată şi
excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de apărătoarea pârâtei, prin raportare la sentinţa
civilă nr. 1113/2013, pronunţată de Tribunalul Sibiu – filele 52 – 53 dosar.
Prin sentinţa nr. 1384 din 11 septembrie 2014 Tribunalului Suceava a admis în parte
cererea având ca obiect „drepturi băneşti”; a obligat pârâta să plătească reclamantului,
contravaloarea în lei, a sumei de 1610 euro şi 220 lei cu titlu de garanţie reţinută şi nerestituită
la încetarea contractului individual de muncă al reclamantului, actualizată în funcţie de
indicele de inflaţie la data plăţii, şi a dobânzii legale, începând cu data introducerii acţiunii,
respectiv 24.10.2013; a respins ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la
plata sumei de 360 euro, reprezentând contravaloarea anvelopelor înlocuite la data de
16.12.2012; a admis în parte cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată,
obligând-o să plătească reclamantului, suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a constatat următoarele:
Reclamantul a avut calitatea de salariat al pârâtei SC A. SA, ocupând funcţia de şofer
Autocar/Microbuz în perioada 20.08.2011-08.02.2013 conform Contractului individual de
muncă nr. 652024 din 20.08.2011 aflat la fila 13 dosar, atribuţiile specifice postului fiind cele
enumerate la filele 30 - 34 dosar, sarcini de serviciu.
La fila 35 dosar se regăseşte Contractul de garanţie în numerar, în conformitate cu care
reclamantul a fost de acord cu instituirea unei garanţii de 500 lei în numerar, în scopul
acoperirii eventualelor pagube ce se pot produce în gestiunea sa.
Se mai menţionează că constituirea acestei garanţii se face prin reţineri lunare de 1/10
din retribuţia tarifară.
Pe lângă această garanţie, reclamantul se obliga să constituie la dispoziţia firmei, o
sumă de 3000 de euro, prin reţineri în cotă de 20% din diurna cuvenită pentru deplasarea în
străinătate.
Contractul de garanţie a fost semnat de ambele părţi.
Este de precizat că acest contract face trimitere la prevederile Legii 22/1969.
Din înscrisurile de la filele 17– 19 dosar, respectiv fluturaşii de salariu, se
demonstrează că angajatorul a procedat la reţinerea unor sume în valută, cu titlu de constituire
fond pentru diurnă.
Aceiaşi fluturaşi demonstrează că reclamantului i s-au mai reţinut din salariu, şi câte
10 lei în scopul constituirii garanţiei.
Sumele solicitate prin acţiune reprezintă garanţia constituită prin contractul de garanţie
în numerar nr.652126 din 23.08.2011.
Potrivit dispoziţiilor Legii 22/1969 art.16, garanţia ce a fost constituită la momentul
încetării contractului individual de muncă se restituie angajatului în termen de maxim 10 zile.
Analizând clauza din această perspectivă, instanţa de fond reţine că menţiunea în
conformitate cu care pentru acoperirea eventualelor pagube produse firmei şi constatate
ulterior lichidării, garanţia se va restitui gestionarului la 6 luni de la data lichidării, pe bază de
cerere scrisă, este una ce încalcă prevederile legale menţionate.
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Este real că în dreptul muncii, contractele se negociază şi că ele constituie legea
părţilor, însă asemenea principii sunt valabile numai în măsura în care respectivele acte sunt
întocmite în conformitate cu revederile legale ce guvernează materia respectivă.
Ori, clauza sus – amintită este apreciată de instanţă ca fiind una ce încalcă tocmai
prevederile Legii nr. 22/1969.
Clauza referitoare la restituirea garanţiei după trecerea unui termen de 6 luni de la data
lichidării este în evidentă contradicţie cu prevederile art. 20 din Legea 22/1969, căci, pe de o
parte, se menţionează incidenţa acestei legi, iar pe de altă parte, se instituie clauza sus-arătată.
Prin urmare, apărările pârâtei referitoare la faptul că restituirea garanţiei către
reclamant se va efectua doar după trecerea unui termen de 6 luni de la data lichidării, pe bază
de cerere scrisă, cu motivarea că ambele părţi au semnat acest contract de garanţie, urmează a
fi înlăturate.
Referitor la angajamentele de plată depuse la filele 49 – 51 dosar, încheiate la data de
20 decembrie 2012 şi 26 februarie 2013, instanţa reţine că, într-adevăr, acestea au fost
semnate de reclamant.
Însă, în ceea ce priveşte angajamentul de plată de la fila 49 dosar, acesta a fost semnat
pentru contravaloarea plic CB POO/28991 în valoare de 836 euro, cel de la fila 50, pentru
suma de 244 lei reprezentând contravaloare cartelă tahograf, iar cel de 842 lei, contravaloare
depăşire motorină.
Potrivit art. 254 alin. (4) Codul muncii, contravaloarea pagubei recuperate prin acordul
părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe
economie.
În decembrie 2012, salariul minim brut pe economie era de 700 lei, conform HG
1225/2011.
Ori, contravaloarea celor 836 euro, calculată la cursul de 4,3810 lei/euro, conform
calculelor pârâtei, atestă o valoare de 3662 lei, adică mai mare decât cele 5 salarii minime
brute pe economie.
Referitor la angajamentul de plată pentru suma de 244 lei, contravaloarea cartelei
tahograf, pârâta nu a depus probe din care să rezulte că aceasta ar fi fost pierdută sau însuşită
de către reclamant, astfel cum a susţinut prin înscrisul de la fila 108 dosar, după cum nu
rezultă depăşirea consumului de motorină, pentru suma de 842 lei.
Ca metodă de recuperare a prejudiciului produs din culpa salariatului, angajamentul
este recunoscut de normele de dreptul muncii doar în ipoteza în care există acordul acestuia şi
doar cu condiţia ca valoarea pagubei recuperate să nu depăşească echivalentul a 5 salarii
minime brute pe economie.
Ori, din această perspectivă, acest angajament de plată nu respectă limita impusă prin
art. 254 alin. (4) Codul muncii.
Nu au relevanţă apărările pârâtei, referitoare la faptul că aceste angajamente constituie
o plată perfect valabilă.
Ele pot constitui un început de dovadă în sensul recunoaşterii unor datorii către
societate, însă acestea trebuie recuperate pe căile prevăzute de lege, adică în baza unui titlu
executoriu.
Reţine instanţa, că la momentul desfacerii contractului de muncă al reclamantului,
fişa de lichidare consemnează suma de 10118 lei ca fiind datorată societăţii, fiind de fapt
aproximativ echivalentul sumelor ce trebuiau restituite reclamantului cu titlu de garanţie.
Pe de altă parte însă, unitatea pârâtă nu a putut dovedi vinovăţia reclamantului, iar din
interogatoriul acestuia rezultă că deşi în fişa postului nu erau prevăzute sarcini cu privire la
preluarea banilor, acesta era totuşi obligat să o facă. Sumele de bani erau depozitate
necorespunzător, autocarul nefiind echipat pentru transport valori, aşa încât practic, prin
apărările formulate, pârâta îşi invocă propria culpă.
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Nici pentru celelalte sume nu s-au făcut apărări concludente care să dovedească
legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta reclamantului.
Pentru suma de 172,40 euro, pârâta a emis un angajament de plată ce ar reprezenta o
amendă ce ar fi fost luată de către reclamant pe teritoriul statului italian însă din procesul
verbal nu rezultă cine a fost conducătorul autocarului în acel moment şi nici nu s-a dovedit de
către pârâtă că ar fi achitat amenda.
Pentru suma de 360 de euro reprezentând contravaloare anvelope, reclamantul nu a
putut dovedi prin factură sau alt mijloc de probă, achitarea din resurse proprii ale acestora.
În plus, chiar reclamantul susţine că explozia celor două cauciucuri a fost determinată
de o suprasolicitare a mijlocului de transport, de o supraîncărcare a acestuia.
Ori, chiar reclamantul este cel care se ocupa de încărcarea remorcii cu bagajele ce
trebuiau transportate. Prin urmare, reclamantul trebuia să depună toate diligenţele necesare
pentru a încărca cu o greutate admisă, mijlocul de transport, tocmai în scopul de a evita astfel
de incidente ca cele reclamate de el prin cererea de la fila 11 dosar.
Ansamblul probator administrat în cauză nu demonstrează nici faptul că reclamantului
i s-a impus prin ordin de serviciu, supraîncărcarea mijlocului de transport, şi nici proba
testimonială administrată nu relevă o astfel de împrejurare.
Aşa fiind, sunt întemeiate susţinerile pârâtei, referitoare la faptul că reclamantul se
face răspunzător de supraîncărcarea remorcii, aspect confirmat chiar prin declaraţia sa.
De altfel, la dosar s-a depus şi situaţia contoarelor anvelopelor de pe partea stângă a
remorcii cu nr. de înmatriculare (…) la data de 16 decembrie 2012, din care rezultă că
încărcătura nu trebuie să depăşească 3500 kg.
Nici apărările pârâtei referitoare la faptul că societatea nu mai are de achitat vreo sumă
de bani cu titlu de garanţie nu sunt întemeiate, fiind contradictorii.
Pe de o parte, pârâta susţine că restituirea garanţiei ar fi amânată pe o perioadă de 6
luni, conform clauzei inclusă în contractul de garanţie, iar pe de altă parte, că nu are de achitat
nicio sumă de bani cu acest titlu.
Nu au relevanţă nici trimiterile referitoare la faptul că în dosarul nr. 3373/85/2013 al
Tribunalului Sibiu, soluţionat prin sentinţa civilă nr. 1113/19 septembrie 2013, s-a admis
acţiunea societăţii pârâte din prezenta cauză, şi pârâtul (respectiv reclamantul din acest dosar)
a fost obligat la plata sumei de 500 euro cu titlu de despăgubiri reprezentând un avans achitat
cu dispoziţia de plată nr. 2758/28..12012.
Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea apelului ca nefondat, conform dovezii de
la fila 329 dosar, la data de 27 ianuarie 2014, aşa încât ceea ce trebuie să facă angajatorul este
doar să pună în executare acest titlu executoriu.
Referitor la indicele de inflaţie se justifică prin necesitatea unei corelaţii a sumelor
solicitate cu cele pe care reclamantul ar fi trebuit să le primească în termenul de 10 zile impus
prin Legea 22/1969 şi momentul în care aceste sume vor putea intra efectiv în patrimoniul
beneficiarului, ştiut fiind că funcţia principală a indexării este atenuarea efectelor inflaţiei
asupra nivelului de trai.
În ceea ce priveşte dobânda prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 1535 din Codul
civil, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă,
în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu
are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi
mai mic.
Împotriva sentinţei a declarat apel pârâta SC A. SRL S., criticând-o pentru
următoarele:
Potrivit art. 24 din Legea 22/1969 „angajaţii răspund material, potrivit Codului muncii
şi prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzale în gestiuni prin fapte ce nu constituie
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infracţiuni", iar art. 32 prevede că „la constatarea unei pagube în gestiune, persoana
răspunzătoare poate să-şi ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul
scris constituie titlu executoriu''.
În cuprinsul angajamentelor de plată semnate de intimat, acesta a recunoscut de bunăvoie valoarea prejudiciilor materiale cauzate din neglijenţa/imprudenţa/culpa sa în dauna
apelantei, pe care s-a obligat să le acopere în întregime, motivând-şi în fiecare angajament de
plată cauzele care au dus la prejudicierea societăţii (depăşire normă de consum; preluare plic
CB POOI28991 conţinând suma de 836 euro; cartela tahograf pierdută, etc.).
În condiţiile în care intimatul s-a obligat să achite apelantei sumele cauzate drept
prejudiciu, sume pe care le-a recunoscut că le-a cauzat din culpa sa şi care s-au reţinut din
garanţie, se poate concluziona că intimatul a săvârşit mai multe fapte în legătură cu munca sa,
constând în neîndeplinirea obligaţiilor sale de serviciu fiind îndeplinite dispoziţiile art. 254
Codul muncii. În acţiunea depusă de intimatul-reclamant, acesta nu a contestat semnătura cât
şi prejudiciul cauzat.
Sub imperiul actualei reglementari, salariaţii îşi pot asuma angajamente de plată, iar
părţile contractului individual de muncă pot conveni prin buna-învoială asupra cuantumului
despăgubirii şi modalităţii de reparare a prejudiciului, iar acordul părţilor privitor la
recuperarea pe cale amiabilă a pagubei produse de salariat trebuie să fie expres,
angajamentele de plată semnate de intimatul Z M îndeplinind această condiţie, acesta fiind de
acord cu reţinerile din garanţie. Scopul juridic al răspunderii patrimoniale a angajaţilor este
acela de apărare a patrimoniului angajatorilor prin recuperarea prejudiciului produs de proprii
săi salariaţi, în acest caz intimatul recunoscându-şi vinovăția, răspunderea şi întinderea
acesteia, manifestându-şi acordul şi asupra modalităţii de executare (net favorabile
salariatului, nu s-a creat o situaţie agravantă, nu s-a reţinut din salar).
Referitor la irelevanţa trimiterii referitoare la soluţionarea favorabilă în sarcina
reclamantei SC A. SRL în dos. nr. 3373/85/2013, face precizarea că în acest caz s-a recurs la
reţinerea sumei de 500 de euro conform titlului executoriu.
În drept cererea de apel a fost întemeiată pe prevederile Codului muncii, Legii
22/1969, art. 470, 476 alin. (1), art. 478, alin. (2), art. 479, art. 480 alin. (2) , art. 481 din Noul
Cod de procedură civilă.
Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine
următoarele:
Obiectul principal al pricinii deduse judecăţii, raportat la care instanţa de fond a
pronunţat o soluţie de admitere a acţiunii, soluţie criticată prin memoriul de apel, vizează
obligarea societăţii pârâte la plata către reclamant a sumei de 1610 EUR şi 220 de lei,
reprezentând garanţie reţinută şi nerestituită la încetarea contractului individual de muncă.
Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) teza I din Legea nr. 22/1969, legea privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea
bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, garanţia în numerar poate
fi ridicată de către gestionar la încetarea contractului său de muncă, în situaţia în care nu a
cauzat o pagubă sau când paguba a fost acoperită în întregime.
Astfel, condiţia esenţială pentru ca reclamantul intimat să poată recupera garanţia
reţinută în numerar era ca în patrimoniul societăţii apelante să nu fi produs nici o pagubă.
La fila 49 dosar fond este depus în copie angajamentul de plată înregistrat sub nr.
680341 din 20.12.2012, în cuprinsul căruia reclamantul recunoaşte că are un debit faţă de
societate în cuantum de 836 EUR şi îşi exprimă acordul ca această sumă să fie reţinută din
garanţia materială.
La fila 50 dosar fond este depus în copie angajamentul de plată înregistrat sub nr.
612538 din 26 februarie 2013, în cuprinsul căruia reclamantul recunoaşte că are un debit faţă
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de societate în cuantum de 55,70 EUR şi îşi exprimă acordul ca această sumă să fie reţinută
din garanţie.
La fila 51 dosar fond este depus în copie angajamentul de plată înregistrat sub nr.
612554 din 26.02.2013, în cuprinsul căruia reclamantul recunoaşte că are un debit faţă de
societate în cuantum de 192,19 EUR şi îşi exprimă acordul ca această sumă să fie reţinută din
garanţie.
Potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 22/1969, la constatarea unei pagube
în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-şi ia un angajament scris pentru acoperirea
acesteia.
Angajamentul scris constituie titlu executoriu.
În primul rând, reţine instanţa de control judiciar, în cauză există trei angajamente de
plată care constituie titluri executorii, potrivit legislaţiei speciale, mai sus enunţate.
În al doilea rând, reclamantul nu a dovedit în nici un fel că aceste angajamente de
plată au fost luate pentru sume nedatorate.
Motivele invocate de reclamant pentru semnarea angajamentelor de plată sunt
generale şi contradictorii.
Cu ocazia interogatoriului dat în faţa instanţei de fond partea a arătat că a semnat mai
multe angajamente de plată în momentul în care i s-a făcut lichidarea din firmă, pentru că
altfel nu putea pleca din societate (fila 86 dosar fond).
În primul rând nu a fost făcută nici o dovadă în sprijinul acestei afirmaţii iar în al
doilea rând legislaţia muncii reglementează cazurile de încetare a contractului individual de
muncă, nici unul din aceste cazuri nefiind condiţionat de presupuse recunoaşteri ale
salariaţilor în legătură cu producerea unor pagube în patrimoniul angajatorilor.
Ulterior, prin precizările depuse la dosar pentru termenul de judecată din 5.06.2014,
reclamantul invocă un alt motiv pentru semnarea angajamentelor de plată.
Arată că era practic obligat să semneze angajamentele de plată întrucât, în caz contrar,
era detaşat la o altă sucursală a societăţii din ţară, fiind nevoit să efectueze doar transport
naţional de persoane şi retribuit cu salariul minim pe economie.
Astfel, evidenţiind încă o dată că partea salariată nu a făcut în nici un fel dovada
faptului că i-a fost viciat în vreun fel consimţământul la semnarea angajamentelor de plată,
trebuie să remarcăm şi faptul că motivele invocate sunt contradictorii.
O dată afirmă că a semnat angajamente de plată pentru a putea pleca din societatea
pârâtă iar a doua oară că angajamentele de plată au fost semnate pentru a rămâne în societatea
pârâtă, la acelaşi sediu al acesteia.
În aceste condiţii reţine Curtea că în cauză există trei angajamente de plată care
constituie titluri executorii.
În legătură însă cu suma consemnată în primul angajament de plată, cel luat la data de
20.12.2012, reţine instanţa de control judiciar următoarele:
Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 22/1969, angajaţii răspuns material, potrivit
Codului muncii şi prevederilor acestui act normativ, pentru pagubele cauzate în gestiuni, prin
fapte ce nu constituie infracţiuni.
Astfel, acolo unde Legea nr. 22/1969 nu cuprinde dispoziţii speciale, se aplică
dispoziţiile din legislaţia muncii, pentru antrenarea răspunderii materiale a gestionarilor.
Or, potrivit prevederilor art. 254 alin. (3) din Codul muncii, în situaţia în care
angajatorul constată că salariatul său a produs o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va
putea solicita salariatului recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor.
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decât
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie (art. 254 alin. (4) din Codul muncii).
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În aceste condiţii, reţine Curtea, reclamantul nu putea semna un angajament de plată
decât pentru o sumă ce nu putea fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minim brute pe
economie.
În decembrie 2012, când reclamantul a semnat angajamentul de plată, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată era de 700 de lei lunar, aşa cum dispune art. 1 din H.G. nr.
1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Astfel, angajamentul de plată putea fi dat pentru suma maximă de 3500 de lei (700x5).
În 20 decembrie 2012, data semnării angajamentului, cursul BNR pentru EUR era de
4,4762 lei.
La respectiva dată reclamantul putea să dea angajament de plată pentru suma de
maxim 782 EUR (3500 : 4,4762).
În aceste condiţii, cu respectarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate, Curtea va reţine
angajamentul de plată din data de 20.12.2012, cu suma de 782 EUR.
De asemenea, ca pagubă în patrimoniul angajatorului va fi reţinută şi suma de 500 de
EUR, sumă stabilită prin sentinţa civilă nr. 1113 din 19.09.2013 pronunţată de Tribunalul
Sibiu, Secţia I civilă în dosarul nr. 3373/86/2013 (filele 52-53).
Nu se poate pune problema ca o instanţă de judecată, într-un litigiu având ca obiect
obligarea societăţii la restituirea garanţiei materiale către fostul angajat, să facă abstracţie de o
sumă de bani stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă ca fiind paguba produsă în
patrimoniul angajatorului, în condiţiile în care, aşa cum mai sus s-a arătat, garanţia în numerar
poate fi ridicată de către gestionar în situaţia în care nu a cauzat o pagubă sau când paguba a
fost acoperită în întregime.
Astfel, paguba urmează a fi recuperată tocmai din această garanţie materială.
Pentru suma de 172,4 EUR reţine instanţa de control judiciar că nu există angajament
de plată semnat de salariatul reclamant iar procesul verbal în limba italiană depus la instanţa
de fond nu poate fi valorificat ca mijloc de probă pentru reţinerea acestei pagube în
patrimoniul societăţii.
Mai mult, întrucât nu există un angajament de plată pentru această sumă, angajament
care să constituie titlu executoriu, societatea pârâtă trebuia să obţină un titlu executoriu
definitiv care să ateste paguba şi cuantumul acestuia, cu respectarea prevederilor art. 16 alin.
(3) şi art. 24 din Legea nr. 22/1969.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, reţine Curtea că paguba ce poate fi
reţinută de instanţă ca produsă de reclamant în patrimoniul pârâtei este de 1530 EUR,
rezultată din însumarea pagubelor recunoscute de reclamant, indicate în cele trei acte
adiţionale, cu menţiunea că pentru primul act adiţional va fi valorificată suma de 782 EUR,
precum şi a sumei de 500 EUR stabilită prin hotărâre judecătorească (782 + 55,70 + 192,19 +
500).
Reclamantul, prin cererea introductivă de primă instanţă, a solicitat obligarea pârâtei
la plata sumei de 1610 EUR şi 220 lei, reţinută cu titlu de garanţie şi dovedită cu fluturaşii de
salariu depuşi în copie la filele 17-19 dosar fond.
Din aceste înscrisuri rezultă că suma reţinută cu titlu de garanţie a fost mai mare, dar
ne vom raporta la suma solicitată de reclamant, dat fiind principiul disponibilităţii ce
guvernează procesul civil.
În aceste condiţii suma ce trebuie restituită reclamantului cu titlu de garanţie este de
80 EUR (1610 – 1530) şi 220 de lei.
Faţă de aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (2) Cod procedură
civilă, instanţa a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa civilă atacată în sensul că a
obligat pârâta să plătească reclamantei contravaloarea în lei a sumei de 80 EUR şi suma de
220 de lei, cu titlu de garanţie reţinută şi nerestituită la încetarea contractului individual de
muncă al reclamantului, actualizate în funcţie de indicele de inflaţie la data plăţii, a dobânzii
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legale începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 24.10.2013, în loc de contravaloarea în
lei a sumei de 1610 EUR şi 220 de lei cu titlu de garanţie.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei
decizii.
22. Nelegalitatea deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă
la împlinirea vârstei de pensionare. Discriminare pe criterii de sex. Principiul
supremaţiei dreptului comunitar
Potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c din Codul muncii contractul individual de
muncă încetează de drept ca urmare a împlinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de
vârstă şi anume vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, vârsta standard
de pensionare pentru femei şi bărbaţi fiind diferită potrivit dispoziţiilor Legii nr. 263/2010.
În jurisprudenţa CJUE s-a stabilit că, deşi statelor membre le este permis să
stabilească vârste de pensionare diferite pentru femei şi bărbaţi, o reglementare cum este şi
cea românească, care prevede încetarea automată a raportului de muncă la împlinirea
vârstei de pensionare, diferită în funcţie de sex, constituie discriminare directă, interzisă atât
de legislaţia românească cât şi de cea comunitară.
Curtea europeană a stabilit de asemenea că, atunci când a fost constatată o
discriminare contrară dreptului comunitar, atâta timp cât nu au fost adoptate măsuri care
restabilesc egalitatea de tratament, judecătorul naţional este ţinut să îndepărteze orice
dispoziţie naţională discriminatorie, fără a fi necesar să solicite sau să aştepte eliminarea
prealabilă de către legiuitor.
Ca urmare, deşi statelor membre le este permis să stabilească vârste de pensionare
diferite pentru femei şi bărbaţi, o reglementare care prevede încetarea automată a raportului
de muncă la împlinirea vârstei de pensionare, diferită în funcţie de sex, constituie
discriminare directă interzisă atât de legislaţia românească cât şi de cea comunitară precum
şi de Protocolul 12 la CEDO - Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie
asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate
naţională, avere, naştere sau oricare altă situaţie.
(Secţia I Civilă, decizia nr.652 din 28 .06.2016).
Prin sentinţa civilă nr. 5/C din 12.01.2016 Tribunalul Neamţ a admis contestaţia
completată formulată de contestatoarea A., în contradictoriu cu intimata Curtea de Apel B., şi
în consecinţă, a anulat Decizia emisă de intimata Curtea de Apel B. privind eliberarea din
funcţie prin pensionare a contestatoarei A.; a dispus reintegrarea contestatoarei în postul
deţinut anterior - specialist IT la Tribunalul C. şi a obligat intimata să-i plătească acesteia o
despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de
care ar fi beneficiat, începând cu data de 14.05.2015 şi până la momentul reintegrării efective.
În esenţă prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin decizia contestată, intimata a dispus eliberarea din funcţie a contestatoarei, din
funcţia de specialist IT la Tribunalul C. prin pensionare, începând cu 14.05.2015, în
considerarea dispoziţiilor art.52 lit. b din Legea 567/2004 coroborate cu art. 56 alin. (1) lit. c
din Legea 53/2003, aceasta întrunind condiţiile cumulative de stagiu minim de cotizare şi a
vârstei standard de pensionare pentru femei.
Cum Legea nr.567/2004 face referire în cuprinsul art.52 alin. (1) litera b) la eliberarea
din funcţia de conducere sau execuţie, în cazul pensionării, în condiţiile legii, trimiterea la
prevederile Legii nr.263/2010 nu poate fi primită decât în corelare cu O.U.G nr.67/2007, în
163

caz contrar, potrivit textului anterior citat devenind inaplicabile prevederile conţinute de art.53
alin. (1) referitoare la instituirea vârstelor standard diferenţiate de pensionare pentru bărbaţi şi
femei. Având în vedere aceste considerente, prevederile legale privind vârsta standard de
pensionare pentru femei trebuie să fie interpretate în lumina principiului nediscriminării pe
criteriu de sex. ca având caracter opţional pentru categoria socială protejată prin intermediul
ei (femeile).
O.U.G. nr. 67/2007 care transpune directiva 86/378/CEE şi 96/97/CE abrogate în mod
expres prin Directiva 2006/54/CE este aplicabilă numai beneficiarilor unor scheme
profesionale de securitate socială, ori reclamanta este asigurată în sistemul public de pensii
fiindu-i aplicabil dispoziţiile legii 263/2010.
Prin Legea nr.263/2010 s-au prevăzut vârste standard de pensionare diferite pentru
femei - 63 ani şi bărbaţi - 65 ani a căror atingere se va realiza gradual, conform eşalonării
prevăzute în anexa 5 din lege.
Raportat la obiectul cauzei, care este un litigiu de muncă având ca obiect modul de
încetare al contractului de muncă al contestatoarei datorită împlinirii vârstei standard de
pensionare mai mică pentru femei decât pentru bărbaţi, în cauză nu se pune problema
analizării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi prin prisma a
dispoziţiilor art. 14 din Convenţia Europeană privind apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, respectiv ale Protocolului 12 la această Convenţie.
Dreptul la pensie, însă, nu poate fi aplicat cu încălcarea dreptului la muncă garantat de
art. 41 alin. (1) din Constituţie.
Astfel, potrivit art. 5 din Codul muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează
principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, vârstă, rasă, apartenenţă etnică, etc. este interzisă.
Potrivit art.9 alin. (1) lit. b din Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, invocată de contestatoare, este interzisă discriminarea prin
utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un
anumit sex, în legătură CU relaţiile de muncă, referitoare la încheierea, suspendarea,
modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu.
Prin urmare, constituie discriminare pe criteriu de sex încetarea raportului de muncă al
unei salariate care a împlinit vârsta standard de pensionare redusă pentru femei potrivit Legii
263/2010, deşi şi-a exprimat opţiunea de a continua raporturile de muncă până la împlinirea
vârstei de pensionare a unui bărbat.
Tabelul de corespondenţă din anexa II la care face referire intimata este doar pentru
situaţiile în care se face trimitere la directivele abrogate în cuprinsul directivei 2006/54/CE
conform art. 34 alin. (2) din această directivă şi nicidecum nu indică limitativ preluarea sau nu
a unor dispoziţii din vechea reglementare în cea nouă.
Împotriva sentinţei a declarat apel intimata Curtea de Apel B., în motivarea căruia a
arătat următoarele:
Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre neţinând cont de deciziile Curţii
Constituţionale nr.818/3.07.2008, 819/3.07.2008 şi 821/3.07.2008, prin care s-a statuat că
prevederile art. 1, 2 alin. (3) şi art.27 alin. (1) din O.G. 37/2000 sunt neconstituţionale în
măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să
anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt
discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse
în alte acte normative. Ori, în cauză, instanţa de fond a înlăturat dispoziţiile Legii nr.
263/2010 - anexa 5 - care reglementează vârsta de pensionare a femeilor, lăsând neaplicată
norma internă.
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Se impune precizarea că instanţa de fond nu a făcut aplicarea vreunei norme
comunitare, care ar fi avut prioritate, ci şi-a fundamentat hotărârea tot pe o dispoziţie internă,
respectiv art.9 al. l lit. b din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament. Ori,
acest act normativ enunţă de principiu interzicerea discriminării, având caracter general, însă
nu înlătură dispoziţiile imperative ale Legii 263/2010.
Solicită ca instanţa de apel să constate că nu au fost analizate apărările invocate prin
întâmpinare, hotărârea necuprinzând motivele pentru care au fost înlăturate.
Exprimarea opţiunii de a continua raporturile de muncă nu este suficientă câtă vreme
nu există niciun temei legal pentru ca o persoană care a îndeplinit condiţiile de pensionare să
rămână in activitate.
Având în vedere că sumele pentru cheltuieli de personal sunt repartizate de
ordonatorul principal de credite (M..1,), a solicitat, cu referire la problema în discuţie, şi un
punct de vedere la Ministerul Justiţiei, acesta comunicând că, în raport de dispoziţiile art.52
lit. b din Legea 567/2004 şi art.56 alin. (1) lit. c din Legea 53/2003, nu mai este posibilă
menţinerea în funcţie după îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
Dispoziţiile art. 68/3 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate care prevedeau posibilitatea menţinerii în funcţie a personalului auxiliar (inclusiv
specialişti IT) au fost abrogate prin Legea nr.263/2010, astfel că actualul cadru normativ nu
permite menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare.
De asemenea, dispoziţiile art.41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 (dispoziţii de drept
comun) care reglementau posibilitatea ca asiguraţii să continue activitatea cu acordul
angajatorului au fost abrogate, neexistând aşadar fundament juridic pentru menţinerea în
activitate.
Câtă vreme dispoziţiile art.52 lit. b din Legea nr.567/2004 prevăd că personalul
auxiliar este eliberat din funcţie prin pensionare, în condiţiile legii (adică Legii 263/2010), iar
potrivit art.53 alin. (2) vârsta standard de pensionare stagiu complet este cea din anexa 5, în
lipsa unor dispoziţii speciale în Legea 567/2004 sunt aplicabile dispoziţiile din Legea nr.
53/2003 Codul muncii care la art.56 lit. c prevăd că „contractul colectiv încetează de drept la
data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârsta standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare ".
Preşedintele Curţii de Apel nu are un drept de apreciere în raport de textele de lege
mai sus invocate, fiind ţinut a aplica legea în vigoare, raportul de muncă încetând de drept.
Pe de altă parte, reclamanta nu a contestat faptul că îndeplineşte condiţiile de
pensionare, ci a depus la Casa de Pensii cerere, fiindu-i emisă decizia şi primind pensie.
Prin încheierea civilă nr. 814 din 5.04.2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis
cererea de strămutare formulată de petenta A. şi a dispus strămutarea acestei cauze la Curtea
de Apel Suceava, cu păstrarea actelor de procedură îndeplinite.
Apelul a fost respins prin decizia nr. 652/2016 a Curţii de Apel Suceava.
Pentru a decide astfel instanţa de apel a reţinut în esenţă următoarele:
În temeiul dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c din Codul muncii pârâta apelantă a emis o
decizie prin care a constatat încetarea de drept a contractului de muncă al reclamantei ca
urmare a împlinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă şi anume vârsta standard
de pensionare şi stagiul complet de cotizare. Reclamanta a susţinut că, atât timp cât vârsta
standard de pensionare pentru femei şi bărbaţi este diferită potrivit dispoziţiilor Legii nr.
263/2010, citate mai sus, este discriminată în raport de bărbaţi, discriminare ce ar putea fi
înlăturată prin interpretarea dispoziţiilor legale în sensul că are un drept de opţiune la
împlinirea vârstei standard de pensionare dacă se pensionează sau îşi continuă activitatea,
invocând atât prevederile legii interne care interzic discriminarea între femei şi bărbaţi, cât şi
cele ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului precum şi dreptul european, interpretat
prin prisma jurisprudenţei CJUE.
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Conform art. 9 alin. (1) lit. b din Legea nr. 202/2002 este interzisă discriminarea prin
utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex,
în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau
încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu. De notat este faptul că această lege a fost
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru a transpune parţial
Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind
punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi
femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 26 iulie 2006, respectiv art. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, astfel cum se menţionează în cuprinsul său.
Prin urmare nu are nicio relevanţă faptul că prima instanţă a aplicat dispozițiile acestei
legi şi nu ale dreptului comunitar atât timp cât legislaţia internă o transpune pe cea europeană
care se aplică direct şi cu prioritate faţă de legislaţia internă, în contextul în care reclamanta a
invocat aplicarea jurisprudenţei CJUE în materie.
Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în
muncă şi de muncă (reformă), care abrogă începând cu 15 august 2009, directivele
75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE şi 97/80/CE, prevede în art. 14 alin. (1) pct. c că se
interzice orice discriminare directă sau indirectă pe criteriul sexului în sectoarele public sau
privat, inclusiv organismele publice, în ceea ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă şi de
muncă, inclusiv condiţiile de concediere, precum şi remuneraţia, astfel cum este prevăzut la
articolul 141 din tratat.
Art. 2 alin. (1) lit. a din directivă defineşte "discriminare directă" ca fiind situaţia în
care o persoană este tratată într-un mod mai puţin favorabil din cauza sexului în comparaţie cu
o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situaţie comparabilă.
Prin hotărârea CJUE din 18 noiembrie 2010 pronunţată în cauza C-356/09 s-a stabilit
că articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 76/207 trebuie interpretat în sensul că o
reglementare națională care, pentru a promova accesul persoanelor mai tinere la piața forței de
muncă, permite unui angajator să concedieze salariații care au dobândit dreptul la pensie
pentru limită de vârstă, în condițiile în care femeile dobândesc acest drept la o vârstă cu cinci
ani mai mică decât vârsta la care bărbații dobândesc același drept, constituie o discriminare
directă pe criterii de sex, interzisă de această directivă.
În esenţă argumentele Curţii, ce trebuia avute în vedere şi în prezenta cauză, sunt
următoarele:
„Cu titlu prealabil, trebuie subliniat că problema condițiilor de acordare a pensiei
pentru limită de vârstă, pe de o parte, și cea a condițiilor de încetare a raportului de muncă, pe
de altă parte, sunt distincte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 februarie 1986,
Marshall, 152/84, Rec., p. 723, punctul 32). Referitor la acestea din urmă, articolul 3 alineatul
(1) litera (c) din Directiva 76/207 prevede că aplicarea principiului egalității de tratament în
ceea ce privește condițiile de concediere implică inexistența oricărei discriminări directe sau
indirecte, pe criterii de sex, în sectoarele public sau privat, inclusiv în instituțiile publice. În
această privință, limita de vârstă pentru pensionarea obligatorie a lucrătorilor stabilită în
cadrul unei politici generale de pensionare aplicate de un angajator este un aspect legat de
noțiunea de concediere prevăzută în această dispoziție, noțiune care trebuie interpretată în
sens larg, chiar dacă această pensionare are ca efect acordarea unei pensii pentru limită de
vârstă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea din 26 februarie 1986, Marshall, citată anterior,
punctul 34, și Hotărârea Beets-Proper, 262/84, Rec., p. 773, punctul 36).
Trebuie amintit mai întâi că deja Curtea s-a pronunțat în sensul că o politică generală
de concediere care presupune concedierea unei salariate doar pentru motivul că a atins sau a
depășit vârsta de la care aceasta are dreptul la pensie pentru limită de vârstă, care, potrivit
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legislației naționale, este diferită pentru bărbați și pentru femei, constituie o discriminare pe
criterii de sex, interzisă de Directiva 76/207/CEE (a se vedea în acest sens Hotărârea
Marshall, citată anterior, punctul 38).
În această privință, trebuie subliniat în primul rând că, potrivit articolului 2 alineatul
(2) prima liniuță din Directiva 76/207, discriminarea directă se produce în situația în care o
persoană este tratată mai puțin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată
altă persoană într-o situație comparabilă.
În speță, din articolul 134 alineatul (2) punctul 2 și alineatul (4) punctul 1 din DO.B
rezultă că medicii care beneficiază de protecție împotriva concedierii pot fi totuși concediați
atunci când dobândesc dreptul la pensie pentru limită de vârstă în sensul articolului 253 din
ASVG. Or, potrivit articolului 253 alineatul 1, bărbații dobândesc acest drept la împlinirea
vârstei de 65 de ani, iar femeile la împlinirea vârstei de 60 de ani. Rezultă că lucrătorii de sex
feminin pot fi concediați atunci când împlinesc vârsta de 60 de ani, pe când lucrătorii de sex
masculin nu pot fi concediați decât după împlinirea vârstei de 65 de ani.
Întrucât criteriul care stă la baza unor astfel de dispoziții este inseparabil de sexul
lucrătorilor, există, așadar, o diferență de tratament întemeiată în mod direct pe sex, contrar
celor susținute de Casa de asigurări de pensii.
În al doilea rând, trebuie examinat dacă, într-un context precum cel reglementat de
dispozițiile menționate, lucrătorii de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 60 și 65 de ani se
află într-o situație comparabilă, în sensul articolului 2 alineatul (2) prima liniuță din Directiva
76/207, cu cea a lucrătorilor de sex masculin din aceeași grupă de vârstă.
În această privință, instanța de trimitere ridică, în esență, problema dacă împrejurarea
că lucrătorii de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 60 și 65 de ani dispun, cu titlu de pensie
legală pentru limită de vârstă, de o protecție socială nu este de natură să confere un caracter
specific situației acestor lucrători în raport cu situația lucrătorilor de sex masculin din aceeași
grupă de vârstă, care nu dispun de o astfel de protecție.
Trebuie examinat caracterul comparabil al unor astfel de situații, în special față de
obiectul reglementării care instituie diferența de tratament (a se vedea în acest sens Hotărârea
din 9 decembrie 2004, Hlozek, C-19/02, Rec., p. I-11491, punctul 46, precum și, prin
analogie, Hotărârea din 16 decembrie 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine și alții, C-127/07,
Rep., p. I-9895, punctul 26).
În acțiunea principală, reglementarea care instituie diferența de tratament în discuție
are ca obiect reglementarea condițiilor în care salariații își pot pierde locul de muncă.
În contextul prezentei acțiuni principale, spre deosebire de situația care a făcut
obiectul cauzelor în care s-au pronunțat Hotărârea din 9 noiembrie 1993, Roberts (C-132/92,
Rec., p. I-5579, punctul 20), și Hotărârea Hlozek, citată anterior (punctul 48), avantajul
acordat lucrătorilor de sex feminin care constă în posibilitatea de a solicita pensionarea pentru
limită de vârstă de la o vârstă cu cinci ani mai mică decât cea prevăzută pentru lucrătorii de
sex masculin nu are o legătură directă cu obiectul reglementării care instituie o diferență de
tratament.
Astfel, avantajul respectiv nu poate plasa lucrătorii de sex feminin într-o situație
specifică față de lucrătorii de sex masculin, întrucât bărbații și femeile se află în situații
identice în ceea ce privește condițiile de încetare a raportului de muncă (a se vedea în acest
sens Hotărârea din 26 februarie 1986, Roberts, 151/84, Rec., p. 703, punctul 36).
Pe de altă parte, astfel cum rezultă din decizia de trimitere, împrejurarea menționată la
punctul 33 din prezenta hotărâre rezultă din faptul că Republica Austria a urmărit să instituie,
în temeiul excepției de la principiul egalității de tratament prevăzute la articolul 7 alineatul (1)
litera (a) din Directiva 79/7, un regim care să prevadă o diferență între bărbați și femei în ceea
ce privește vârsta legală de pensionare pentru a compensa dezavantajul social, familial și
economic suportat de femei.
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Or, Curtea s-a pronunțat în mod repetat în sensul că, ținând cont de importanța
fundamentală a principiului egalității de tratament, excepția de la interzicerea discriminărilor
întemeiate pe sex prevăzută la această dispoziție trebuie interpretată în mod strict, în sensul că
nu este aplicabilă decât în cazul stabilirii vârstei de pensionare pentru acordarea pensiei și a
pensiei pentru limită de vârstă, precum și în cazul consecințelor care pot decurge pentru alte
prestații de asigurări sociale (a se vedea în acest sens Hotărârea Marshall, citată anterior,
punctul 36, Hotărârea din 21 iulie 2005, Vergani, C-207/04, Rec., p. I-7453, punctul 33, și
Hotărârea din 27 aprilie 2006, Richards, C-423/04, Rec., p. I-3585, punctul 36).
În al treilea rând, Directiva 76/207 face distincție între discriminările întemeiate în
mod direct pe sex, pe de o parte, și discriminările denumite „indirecte”, pe de altă parte, în
sensul că numai dispozițiile, criteriile sau practicile care sunt susceptibile să constituie
discriminări indirecte pot, conform articolului 2 alineatul (2) a doua liniuță, să nu fie calificate
drept discriminare cu condiția să fie „justificat[e] obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele
de atingere a acestui scop [să fie] corespunzătoare și necesare”. În schimb, o astfel de
posibilitate nu este prevăzută pentru diferențele de tratament care pot constitui discriminări
directe în sensul articolului 2 alineatul (2) prima liniuță din această directivă.
În aceste condiții, dat fiind că, pe de o parte, diferența de tratament instituită de o
reglementare precum cea în cauză în acțiunea principală este întemeiată în mod direct pe sex,
în condițiile în care, astfel cum rezultă din cuprinsul punctului 37 din prezenta hotărâre,
situația femeilor și cea a bărbaților sunt identice în speță, și că, pe de altă parte, Directiva
76/207 nu prevede o derogare de la principiul egalității de tratament aplicabilă în cauză,
trebuie să se concluzioneze că această diferență de tratament constituie o discriminare directă
pe criterii de sex (a se vedea în acest sens Hotărârea Vergani, citată anterior, punctul 34).”
Curtea europeană s-a pronunţat la 12.09.2013 şi în cauza C-614/2011, în sensul că
„articolul 3 aliniatul (1) litera c) din Directiva 76/207/CEE a Consiliului din februarie 1976
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei în ceea
ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum
şi condiţiile de muncă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/73/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002, trebuie interpretat în sensul
că o reglementare naţională precum cea în discuţie în litigiul principal, (…), care prevede că
raportul de muncă încetează prin împlinirea vârstei de pensionare, stabilită în mod diferit în
funcţie de sexul lucrătorului, constituie o discriminare directă interzisă de directiva
menţionată”.
Rezultă din aceste decizii CJUE că, deşi statelor membre le este permis să stabilească
vârste de pensionare diferite pentru femei şi bărbaţi, dar o reglementare cum este şi cea
românească, care prevede încetarea automată a raportului de muncă la împlinirea vârstei de
pensionare, diferită în funcţie de sex, constituie discriminare directă interzisă atât de legislaţia
românească cât şi de cea comunitară precum şi de Protocolul 12 la CEDO (”Exercitarea
oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în
special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau oricare altă
situaţie”). Nu are relevanţă faptul că deciziile menţionate sunt date în interpretarea Directivei
76/207/CEE, abrogată prin Directiva 2006/54/CE aplicabilă în speţă, atât timp cât dispoziţiile
relevante pentru prezenta cauză sunt identice în cele două directive.
Aşadar, soluţia instanţei de fond este conformă jurisprudenţei recente a Curţii
europene.
În ce priveşte susţinerea pârâtei din întâmpinare potrivit căreia o directivă nu ar putea
avea efect direct decât împotriva unui stat membru în calitate de autoritate publică, şi nu
împotriva unui stat membru în calitate de angajator, Curtea reţine că prin hotărârea pronunţată
în cauza Marshall, Curtea europeană a stabilit că art. 5 alin. (1) din Directiva 76/207 poate fi
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invocat împotriva unei autorităţi a statului care acţionează în calitate de angajator pentru a
evita aplicarea oricăror dispoziţii naţionale neconforme cu acesta.
Răspunzând întrebărilor preliminare adresate în respectiva cauză, Curtea a stabilit şi că
exceptarea din câmpul de aplicare al Directivei 76/207 prevăzut la art. 1 alin. (2) din această
directivă, pentru domeniul securităţii sociale, trebuie interpretată în mod strict. În consecinţă,
excepţia de la interdicţia de discriminare pe criterii de sex prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a)
din Directiva nr. 79/7 nu este aplicabilă decât pentru stabilirea vârstei de pensionare pentru
acordarea pensiilor pentru limită de vârstă şi pentru consecinţele care pot decurge pentru alte
prestaţii de securitate socială. Este necesar să se sublinieze că, în timp ce excepţia prevăzută la
art. 7 din Directiva 79/7 are în vedere consecinţele ce decurg din limita de vârstă pentru
prestaţiile de securitate socială, prezenta cauză vizează problema concedierii în sensul art. 5
din Directiva 76/207. Prin urmare, este necesar să se răspundă la prima întrebare adresată
(…), în sensul că art. 5 alin. (1) din Directiva 76/207 trebuie să fie interpretat în sensul că o
politică generală de concediere care implică concedierea unei femei,având ca singur motiv
faptul că aceasta a atins sau a depăşit vârsta la care are dreptul la o pensie de stat şi care este
diferită pentru bărbaţi şi femei în temeiul legislaţiei naţionale, constituie o discriminare pe
criterii de sex, interzisă de această directivă.
Prin hotărârea dată în cauzele conexate C-231/06 – C-233/06, privind interpretarea
Directivei 79/7/CEE, Curtea europeană a stabilit că, atunci când a fost constatată o
discriminare contrară dreptului comunitar, atâta timp cât nu au fost adoptate măsuri care
restabilesc egalitatea de tratament, judecătorul naţional este ţinut să îndepărteze orice
dispoziţie naţională discriminatorie, fără a fi necesar să solicite sau să aştepte eliminarea
prealabilă de către legiuitor; judecătorul naţional este, de asemenea, ţinut să le aplice
membrilor grupului defavorizat acelaşi regim ca şi cel de care beneficiază persoanele din
cealaltă categorie (pct. 41).
Curtea apreciază ca nefondată şi critica privind nerespectarea deciziilor Curţii
Constituţionale nr. 818/2008, 819/2008, 821/2008, în cauză nefiind aplicate dispoziţiile din
OG nr. 37/2000 declarate neconstituționale.
Faţă de cele ce preced şi având în vedere că principiul supremaţiei dreptului comunitar
în raport cu legislaţiile naţionale ale statelor membre constituie unul dintre principiile de bază
ale dreptului comunitar, iar jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene
constituie izvor al dreptului comunitar alături de legislaţia primară şi secundară, instanţa,
văzând şi dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, constatând că soluţia primei instanţe este
legală şi temeinică, va respinge apelul nefondat.
23. Încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale a
uneia dintre părţi, două modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă
desprins dintr-un contract individual de muncă
Dispoziţiile art. 55 lit. a-c din Codul muncii reglementează modalităţile de încetare a
contractului individual de muncă şi anume: de drept, prin acordul părţilor şi ca urmare a
voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.
Prin urmare, încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei
unilaterale a uneia dintre părţi sunt două modalităţi distincte de încetare a raportului juridic
de muncă desprins dintr-un contract individual de muncă, fiind guvernate de principiul
legalităţii, în sensul că modurile în care pot interveni, condiţiile şi procedura sunt pe larg
reglementate în lege.
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Pornind din acest punct trebuie să evidenţiem în principal faptul că jurisdicţia muncii
reglementează în favoarea salariatului o singură posibilitate de denunţare unilaterală a
contractului individual de muncă, anume demisia.
Potrivit dispoziţiilor art. 81 alin.(1) din Codul muncii prin demisie se înţelege actul
unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului
încetarea contractului individual de muncă.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 771 din 28 .09.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr.4990/86/2015 la data de
5.10.2015, reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta B, a solicitat ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la plata sumei prevăzute de art.3 „clauza de
fidelitate” pct. 3.2 din Actul adiţional nr. 1 la contractul individual de muncă
nr.129/31.10.2013, încheiat la data de 31.10.2013: „50.000 lei sau parte din această valoare
proporţional cu timpul neservit în folosul angajatorului din cei 5 ani” – adică la plata sumei de
31.900 lei, corespunzătoare celor 1.165 de zile nelucrate, urmare a nerespectării obligaţiei de
fidelitate, concret, a termenului de 5 ani prevăzut de art.3, pct.3.1. Actul adiţional (care a
început să curgă de la data începerii activităţii, 1.11.2013); să fie obligată pârâta la plata
sumelor prevăzute de art.2 „clauza de neconcurenţă” pct.2.6. din Actul adiţional nr.1 la
contractul individual de muncă 129/31.10.2013, încheiat la data de 31.10.2013 – indemnizaţia
încasată ca şi contraprestaţie a obligaţiei de neconcurenţă, plus o indemnizaţie forfetară egală
cu 100 % din salariul anual brut achitat în ultimele 12 luni de lucru; cu cheltuieli de judecată.
În motivarea cererii a arătat că pârâta a fost angajatul său în funcţia de agent de
transport 432301 conform COR, potrivit contractului individual de muncă 129/31.10.2013,
încheiat la data de 1.11.2013, pe durată nedeterminată.
A mai arătat că potrivit Actului adiţional nr.1 la acest contract încheiat la data de
31.10.2013, la art.3 este reglementată clauza de fidelitate.
Pct. 3.1 prevede că angajatul se obligă să lucreze la societatea angajatorului cel puţin 5
ani de zile şi va beneficia de un spor de 5% din salariul stipulat în CIM.
Pct. 3.2 prevede că în cazul în care angajatul denunţă contractul individual de muncă
înăuntrul termenului de 5 ani prevăzut la art. 3.1, acesta se obligă să plătească angajatorului
daune-interese de 50.000 lei sau parte din această valoare proporţional cu timpul neservit în
folosul angajatorului din cei 5 ani. Suma de 50.000 lei corespunde întregii perioade de 5 ani.
Prezenta constituie clauză penală, iar daunele interese astfel stabilite nu trebuie probate de
angajator.
În speţă, pârâta nu a lucrat 5 ani de zile, termen care a început să curgă la data de
01.11.2013 (data începerii activităţii potrivit CIM), contractul de muncă neîncetând pentru
motive care să ne fie nouă imputabile.
Dimpotrivă, iniţiativa încetării contractului a aparţinut pârâtei, care potrivit cererii 190
din 30.07.2013 a solicitat aprobarea cererii de demisie începând cu data de 24.08.2015
(luându-se act de manifestarea de voinţă a pârâtei, potrivit art. 55 alin. (1) lit. b Codul muncii,
în baza Deciziei 219/21.08.2015, care prevede că ultima zi de este 21.08.2015, iar până la
încetarea efectelor convenţiei de muncă, reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia achitării
drepturilor salariale aferente clauzei de fidelitate sub forma sporului de 5%.
Actul adiţional care reglementează clauza de fidelitate a fost semnat de pârâtă, care nu
i-a contestat niciodată validitatea. Pârâta a încasat suma stabilită de comun acord cu titlu de
„compensaţie" pentru obligaţia de fidelitate asumată. Daunele-interese prevăzute de art. 3 pct.
3.2 Actul adiţional formează obiect al unei clauze penale care îndeplineşte cerinţele de
validitate a unei convenţii prevăzute de art. 1538 Cod civil, rap. la art. 1179 Cod civil.
Consideră reclamanta că nu este ţinută să facă dovada existenţei sau a întinderii
prejudiciului reclamat prin acţiunea de faţă, cum clauza penală este aplicabilă şi raporturilor
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de muncă în absenţa unei interdicţii exprese (Codul muncii neinterzicând încheierea unei
clauze penale prin care să fie evaluat anticipat prejudiciul generat de neîndeplinirea
obligaţiilor asumate, ca o aplicare a principiului general al reparării prejudiciului prin
înţelegerea părţilor, incident şi în materia raporturilor de muncă, mai ales dacă în schimbul
asumării acestei obligaţii părţile au convenit şi angajatul a primit un spor salarial), cum a
stabilit convenţional valoarea prejudiciului suferit prin încălcarea de către pârâtă a obligaţiei
de fidelitate şi care nu a respectat obligaţia de a nu determina încetarea CIM pe o perioadă de
5 ani.
De asemenea, a arătat că actul adiţional reglementează Clauza de neconcurenţă, astfel,
salariatul se obligă să nu desfăşoare direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unor
terţi (terţ competitor însemnând orice entitate care desfăşoară activitate de dispecerat,
logistică, transporturi sau afaceri similare) sau prin colaborare cu o persoană juridică de orice
tip, pe teritoriul României, activităţi concurenţiale, similare cu cele desfăşurate de către
angajatorul persoană juridică.
Clauza îşi produce efectele un termen de 1 an după încetarea CIM, respectiv ultima zi
efectivă de muncă a salariatului.
În speţă, pârâta, potrivit cererii 190 din 30.07.2015, a solicitat aprobarea cererii de
demisie începând cu data de 24.08.2015 (luându-se act de manifestarea de voinţă), potrivit
art.55 alin. (1) lit. b codul muncii, în baza Deciziei 219/21.08.2015, care prevede că ultima zi
de activitate este 21.08.2015.
Până la 21.08.2016 pârâta avea interdicţia de a se angaja şi de a desfăşura activităţi
concurenţiale pentru un terţ competitor, obligaţie încălcată, ceea ce activează clauza de la pct.
2.6 Act adiţional - obligarea salariatului la restituirea indemnizaţiei încasate ca o
contraprestaţie a obligaţiei de neconcurenţă (pct. 2.5 prevăzând că în schimbul acordului de
neconcurenţă angajatorul va achita salariatului o indemnizaţie lunară egală cu 50% din media
veniturilor salariale din ultimele 6 luni anterioare datei încetării CIM; indemnizaţia va fi
plătită lunar începând cu data efectivă a ultimei zile de muncă a salariatului), precum şi
obligarea salariatului de a achita o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul anual
brut achitat în ultimele 12 luni de lucru.
Aşa fiind, se impune obligarea pârâtei la plata sumelor prevăzute de art. 2 „Clauza de
neconcurenţă" pct.-2.6 din Actul adiţional nr. 1 la CIM 129/31.10.2013, încheiat la data de
31.10.2013 - indemnizaţia încasată ca şi contraprestaţie a obligaţiei de neconcurenţă, plus o
indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul anual brut achitat în ultimele 12 luni de
lucru.
În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurenţă salariatul poate fi
obligat la restituirea indemnizaţiei şi, după caz, la daune-interese corespunzătoare
prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. Acestea sunt prevederile legale care
reglementează clauza de neconcurenţă, transpuse şi contractual potrivit Actului adiţional nr. 1
la CIM Bl29/2013, încheiat la data de 31.10.2013. Încălcarea acestei obligaţii de neconcurenţă
de către pârâtă, atrage răspunderea patrimonială a pârâtei sub forma obligării la plata sumelor
prevăzute de art. 24 Codul muncii, rap. la pct. 2.6 din Actul adiţional.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 266 Codul muncii, art. 269 alin. (2) Codul muncii,
art. 270 Codul muncii, art. 1538 Cod civil, art. 1179 Cod civil, art. 20-24 C. muncii, art. 453
Cod procedură civilă.
În dovedire a solicitat: interogatoriu pârâtă, înscrisuri; adresă ITM S. pentru verificări
legate de angajarea actuală a pârâtei la o persoană care ar putea avea calitatea de terţ
competitor, în accepţiunea art. 2 alin. (1) ,Definiţii" Actul adiţional nr. 1 la CIM 129/2013,
încheiat la data de 31.10.2013.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, cu privire la capătul nr.1 de cerere, pârâta a arătat
că reclamanta nu a invocat şi în cauză nu a fost vorba despre vreun curs ori stagiu de pregătire
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profesională, prevăzute la art.198 Codul muncii, vreun contract de calificare profesională ori
contract de adaptare profesională, prevăzut la art.201 şi următoarele Codul muncii; la angajare
s-a semnat doar contractul individual de muncă şi actul adiţional, fără vreo informare
prealabilă.
A mai arătat că la data de 31.10.2013 a încheiat cu reclamanta contractul individual de
muncă nr.129 prin care a fost angajată în funcţia de agent de transport cu normă întreagă pe 8
ore/zi, pe durată nedeterminată şi cu un salariu lunar brut de 800 lei.
Deşi contractul individual de muncă la clauza L.b se face trimitere la Contractul
colectiv de muncă – denumit în continuare CCM a arătat pârâta că nu i-a fost prezentat
niciodată acest CCM şi nu cunoaşte ce clauze cuprinde.
Deşi funcţia pentru care a fost angajată a fost de agent transporturi - cod COR 432301,
este o funcţie pentru care sunt obligatorii studiile medii, salariul acordat pe acte de către
reclamant a fost de numai 800 lei adică echivalentul de atunci al salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată. Precizează că salariul de angajare de 800 lei pe lună nu a fost un
salariu negociat. Acest fapt al lipsei negocierii CIM reiese fără echivoc din faptul că la data
angajării, salariul minim pe economie era, potrivit H.G. nr. 23 din 2013 de tot în cuantum de
800 lei.
Clauza de fidelitate potrivit dispoziţiilor art. 20 raportat la art. 17 din Codul muncii
este o clauză esenţială a CIM şi a fost prevăzută în CIM şi în plus reproduce cu exactitate
prevederile art. 39' alin. (2) lit. (d) din Codul muncii, iar introducerea în actul adiţional nr. 1
(act semnat simultan cu CIM), a unei alte clauze cu denumirea identică, adică "clauza de
fidelitate" însă cu un alt cuprins denotă faptul că angajatorul ascunde sub a doua "clauză de
fidelitate" o clauză prohibită de lege; sub denumirea celei de a doua "clauze de fidelitate", cea
din actul adiţional, reclamantul ascunde o clauză de muncă forţată; suma solicitată nu este
contravaloarea unui prejudiciu, întrucât nici în act nu se arată care ar fi prejudiciul, ci este
echivalentul unei pedepse, a unei amenzi de a cărei justificare se autoexonerează reclamantul;
obligarea la plata unui pseudo-prejudiciu în cazul în care încetăm raporturile de muncă înainte
de 5 ani, se circumscrie noţiunii de ameninţare prevăzută de art. 53 alin. (2) din Codul muncii;
mai mult, potrivit art. 4 din actul adiţional „angajatorul ne-a forţat (obligat) ca înainte de
încetarea CIM, să prestăm în favoarea lui următoarele munci - fără vreun fel de retribuţie”:
"să recrutăm", "să instruim", "să asigurăm pregătirea şi perfecţionarea" unei alte persoane
(aceste servicii exced CIM şi fişei postului, deci sunt neremunerate).
În concluzie, reclamantul nedovedind vreun prejudiciu solicită practic ca instanţa de
judecată să valideze o sancţionare pecuniară pentru fapta de a nu munci sub ameninţare,
pentru el, timp de 5 ani, cu salariul minim specific unui muncitor necalificat.
A mai arătat că dreptul muncii este un drept special. În Legea nr. 53 nu este inclusă şi
posibilitatea părţilor de a introduce clauze penale. Raţiunea este simplă, sub o clauză penală
angajatorul va masca spre exemplu amenzi.
Mai mult, chiar reclamantul recunoaşte în actul adiţional, la art. 3, pct. 31.1, teza
finală, afirmă că este vorba despre o clauză penală.
Clauza penală este reglementată de art. 1538 şi următoarele, articol invocat parţial şi
de către reclamant:
În subsidiar, a arătat că a solicitat reclamantului încetarea CIM, iar acesta a fost de
acord, sens în care prin Decizia nr. 219 din 21.08.2015, acesta a dispus încetarea CIM "în
temeiul prevederilor art. 55 lit. b: acordul părţilor.
Referitor la afirmaţia că sporul de 5% reprezintă un drept salarial aferent clauzei de
fidelitate, a arătat că această susţinere a reclamantei este falsă. La angajare s-a spus că datorită
faptului că postul pe care se angajează este unul pentru studii medii, va avea un salariu mai
mare decât salariul minim pe economie specific muncitorului necalificat.
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Mai mult, chiar şi actele contrazic afirmaţiile reclamantului. Astfel, chiar dacă suma de
5% apare ca fiind acordată prin actul adiţional şi nu prin CIM, actul adiţional a fost semnat
odată cu CIM. Ori, semnarea unui contract şi a unui act modificator în acelaşi timp nu se
justifică, actele au fost întocmite pro cauza, de aparenţă.
Mai mult, reclamantul nu solicită restituirea sporului de 5% pretins acordat ca urmării
angajamentului de a munci pentru el 5 ani; reclamantul solicită 50.000 lei cu titlu de „daune
interese” şi cu pretenţia că aceste daune interese nu trebuie să le probeze.
Reclamantul a afirmat că ar fi încasat suma stabilită cu titlu de compensaţie.
Afirmaţia reclamantului este nefondată. După cum rezultă din prevederile art. 39 alin.
(2) lit. (d) Codul muncii, obligaţia de fidelitate este o obligaţie esenţială a CIM pentru care nu
se acordă compensaţii, ci angajatorul are obligaţia de a retribui munca prestată.
Codul muncii - Articolul 39 (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
A arătat că a prestat o muncă calificată, muncă pentru care cerinţele legale prevedeau
studii medii, iar reclamantul ne-a retribuit cu salariul minim pentru un muncitor necalificat,
încălcând principiul „la muncă egală retribuţie egală” întrucât munca prestată de noi a fost
una calificată, mult mai complexă şi cu răspunderi caracteristice faţă de munca unui muncitor
necalificat. Şi adăugăm noi, chiar şi un muncitor calificat trebuie plătit în funcţie de muncă şi
nu neapărat la minimul impus de lege.
În concluzie, consideră că partea de 5% prevăzută în actul adiţional este o parte din
preţul muncii sale, un preţ oricum prea mic, chiar ilegal faţă de calificarea sa şi atribuţiile
postului.
Fiind o retribuţie pentru munca depusă este inadmisibilă o eventuală solicitare de
întoarcere a ei şi orice altă afirmaţie cum ar fi faptul că această sumă ar reprezenta o
compensaţie.
Faţă de afirmaţia reclamantei că a semnat actul adiţional şi nu i-a contestat niciodată
validitatea, a arătat că era în căutarea unui loc de muncă, nu a găsit în municipiul S. unde
domiciliază, ci a găsit în R. Numai transportul zilnic până la locul de muncă o costa
aproximativ jumătate din salariu. Viaţa sa familială, în lipsa unui loc de muncă, devenise
complicată. Atunci când i s-a spus că este angajată, ar fi semnat orice îi dădea reclamantul. Pe
viitor va fi mai prudentă.
Cu privire la capătul 2 din cererea reclamantei, consideră pârâta că nu a încălcat clauza
de neconcurenţă, ci chiar reclamanta nu şi-a îndeplinit întocmai şi la timp obligaţia de a se
plăti indemnizaţia stipulată.
Clauza de neconcurenţă este o clauză specifică a CIM prevăzută în art. 20 din Codul
muncii.
Raportat la prevederile art. 21 alin. (2) din Codul muncii şi la cuprinsul clauzei de
neconcurenţă din actul adiţional, a învederat instanţei următoarele:
- prin clauza de neconcurenţă li s-a interzis să presteze activităţi în favoarea
următorilor terţi: X,Y, Z; ori, noi nu suntem angajatul nici uneia dintre terţii prevăzuţi în mod
concret în contract;
- expresia "enumerarea de mai sus nu este exhaustivă" folosită de reclamant în art. 2 la
definirea terţilor nu se încadrează în sfera noţiunii legale prevăzute la art. 21 alin. (2) care
prevede că, clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul CIM sunt
prevăzute în mod concret.. terţii, prin urmare sfera terţilor în favoarea cărora nl s-a interzis
prestarea activităţii nu se schimbă, conţinutul fiind terţii arătaţi în alineatul precedent;
- pentru a pretinde respectarea clauzei de neconcurenţă, reclamantul trebuia să-şi fi
îndeplinit obligaţia corelativă de a plăti lunar indemnizaţia de neconcurenţă până la data
învestirii instanţei (parţial în chiar cursul lunii august şi în întregime în cursul fiecărei luni
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ulterioare", potrivit art. 12 alin. (3) "Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului
nu este de natură salarială" şi diferit de cum se făcea plata drepturilor salariale.
Reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii întocmai şi la timp a obligaţiilor sale din
clauza de neconcurenţă; reclamanta nu arată şi nu probează faptul că prestează activităţi
interzise; reclamanta nu arată şi nu probează faptul că prestează activităţi în favoarea vreunui
terţ dintre cei prevăzuţi în mod concret în clauză.
Clauza de neconcurenţă este nelegală.
Reclamanta solicită obligarea sa la plata sumelor prevăzute de art. 2 din "Clauza de
neconcurenţă", pct. 2.6 din actul adiţional nr. 1; în concret solicitând restituirea indemnizaţiei
pe care i-a plătit-o şi în plus o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul brut achitat în
ultimele 12 luni de lucru. Până în prezent nu am primit de la reclamantă nici un fel de sumă de
bani. Reclamanta a introdus în cuprinsul clauzei de neconcurenţă, la punctul 2.6, printre altele
următoarele obligaţii ale angajatului în caz de încălcare a clauzei:
- restituirea îndemnizaţiei încasate,
- obligaţia salariatului de a achita o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul
anual brut achitat în ultimele 12 luni de lucru;
Reclamanta a întocmit un contract de muncă delicat şi sui generis; un contract prin
care la propriu, reclamanta îşi obligă salariaţii să-i plătească lui îndemnizaţii, altfel decât
normalul este văzut de oamenii care muncesc. Consideră că, clauza privind „obligaţia
salariatului de a achita o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din. Salariul anual brut achitat
în ultimele 12 luni de lucru” este ilegală, este nulă.
Codul muncii prevede expres răspunderea angajatului pentru nerespectarea clauzei de
neconcurenţă, printre care nu se prevede şi indemnizarea fostului patron de către fostul
angajat.
Din cuprinsul cererii introductive se poate observa că instanţa nu a fost investită cu o
cerere privitoare la eventuale daune interese întemeiate pe dispoziţiile art. 24 teza a doua, din
Codul muncii. Cu toate acestea învederează instanţei faptul că nu a încălcat clauza de
neconcurenţă şi prin urmare nu a provocat vreun prejudiciu reclamantului.
Mai mult, pentru a aprecia echilibrul contractual, buna credinţă în convenţii şi bunele
moravuri, la pct. 2.7 din actul adiţional, reclamantul îşi rezervă dreptul de a renunţa la clauza
de neconcurenţă, în orice moment în cursul contractului şi chiar după aceea în termen de 7
zile de la încetare.
Ori, angajatul avea dreptul la muncă garantat constituţional, clauza de neconcurenţă,
desigur cu consimţământul său, limitează acest drept, însă acest drept al său nu poate fi la
bunul plac al fostului angajator, aşa cum a înţeles reclamanta să-l reglementeze, căci atunci
convenţia încetează a mai fi o renunţare a lor la un drept şi devine un abuz de drept din partea
reclamantului, devine o îngrădire a dreptului la muncă. Această atitudine a reclamantei trebuie
sancţionată. Consideră o astfel de clauză este imorală şi ilegală, este nulă.
Prin sentinţa civilă nr. 248 din 19 februarie 2016 Tribunalul Suceava a respins
acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâta B ca neîntemeiată;
a obligat reclamanta să plătească pârâtei suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra acţiunii de faţă, tribunalul a constatat
următoarele:
La data de 31.10.2013, între reclamanta S.C. A. S.R.L., în calitate de angajator, şi
pârâta B, în calitate de angajat, s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat sub nr.
129/31.10.2013 în registrul general de evidenţă a salariaţilor, pârâta fiind angajată pe durată
nedeterminată, începând cu data de 01.11.2013, în funcţia de agent transporturi (f. 12-13 ds.).
La aceeaşi dată, părţile au încheiat şi actul adiţional nr. 1 la contractul individual de
muncă (f. 17-18 ds.), în care, prin art. 1 - 3, s-au inserat trei clauze, respectiv de
confidenţialitate, de neconcurenţă şi o clauză de fidelitate.
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Prin decizia nr. 219/21.08.2015 emisă de reclamantă, s-a decis încetarea contractului
individual de muncă al pârâtei începând cu data de 24.08.2015, în temeiul art. 55 lit. b Codul
muncii: prin acordul părţilor (f. 11).
Prin prezenta acţiune, precizată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei
de 31.900 lei, corespunzătoare celor 1.165 de zile nelucrate, urmare a nerespectării obligaţiei
de fidelitate, precum şi a sumei de 14.243 lei reprezentând indemnizaţia încasată ca şi
contraprestaţiei a obligaţiei de neconcurenţă şi indemnizaţia forfetară egală cu 100% din
salariul anual brut achitat în ultimele 12 luni de lucru, urmare a nerespectării clauzei de
neconcurenţă.
În ceea ce priveşte primul capăt de cerere referitor la plata sumei de 31.900 lei ca
urmare a nerespectării clauzei de fidelitate, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 3.1 din actul adiţional nr. 1 la contractul individual de muncă nr.
129/31.10.2013, în cazul în care angajatul denunţă unilateral contractul individual de muncă
înăuntrul termenului de 5 ani prevăzut la art. 3.1, acesta se obligă să plătească angajatorului
daune-interese de 50.000 lei sau parte din această valoare proporţională cu timpul neservit
în folosul angajatorului din cei 5 ani. Suma de 50.000 lei corespunde întregii perioade de 5
ani. Prezenta constituie clauză penală, iar daunele interese astfel stabilite nu trebuie probate
de angajator.
A constatat instanţa, astfel cum s-a reţinut anterior, că raporturile de muncă între părţi
au încetat potrivit deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 219/21.08.2015
emisă de reclamantă, prin acordul părţilor, potrivit art. 55 lit. b Codul muncii.
Potrivit textului menţionat, contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a
acordului părţilor, la data convenită de acestea.
Având în vedere modul de încetare a raporturile de muncă între părţi, instanţa a
constatat că în cauză nu mai poate opera clauza de fidelitate stipulată în actul adiţional
încheiat întrucât în conţinutul acesteia este prevăzută în mod expres situaţia denunţării
unilaterale a contractului individual de muncă.
Deşi, aşa cum a susţinut şi reclamanta, iniţiativa încetării raporturilor de muncă a
aparţinut pârâtei prin cererea formulată şi înregistrată sub nr. 190/30.07.2015 (f. 10 ds.), nu
trebuie făcută confuzie între „iniţiativa încetării contractului de muncă” şi „denunţarea
unilaterală a contractului individual de muncă”, doar cea din urmă fiind o măsură aptă să
conducă la încetarea raporturilor de muncă potrivit art. 55 lit. c Codul muncii.
Chiar dacă cererea formulată de pârâta B prin care a solicitat aprobarea „cererii de
demisie începând cu data de 24.08.2015 conform art. 55 lit. B” este echivocă din punct de
vedere al modalităţii de încetare a contractului individual de muncă, prin decizia de încetare a
contractului individual de muncă nr. 219/21.08.2015 emisă de reclamantă, s-a decis, în mod
neechivoc, modalitatea de încetare a contractului individual de muncă al pârâtei, respectiv
prin acordul părţilor în temeiul art. 55 lit. b din Codul Muncii.
Faţă de cele reţinute, instanţa a constatat că primul capăt de cerere este neîntemeiat.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere referitor la plata sumei de 14.243 lei
ca urmare a nerespectării clauzei de fidelitate, instanţa a constatat că şi acesta este neîntemeiat
pentru următoarele considerente:
Prin art. 2 din actul adiţional nr. 1 la contractul individual de muncă nr. 129/
31.10.2013, în conformitate cu art. 21 din Codul muncii, părţile au stabilit o clauză de
neconcurenţă prin care pârâta s-a obligat să nu desfăşoare în mod direct sau indirect, în nume
propriu sau în numele unor terţi, sau prin colaborare cu o persoană juridică de orice tip, pe
teritoriul României activităţi concurenţiale, similare cu cele desfăşurate de către angajatorul
persoană juridică.
În cuprinsul acestui articol au fost enumeraţi terţii competitori, cu menţiunea că lista
nu este exhaustivă, precum şi activităţile concurenţiale cu cele prestate de angajator.
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Din adresa nr. 856/49/CCRP/21.01.2016 emisă de ITM S. (f. 51 ds.), coroborată cu
interogatoriul pârâtei (f. 57-59), instanţa a constatat că începând cu data de 25.08.2015, pârâta
B s-a angajat la S.C. W S.R.L. în funcţia de „operator introducere, validare şi prelucrare
date”, societate având ca obiect de activitate transporturi rutiere de mărfuri.
A constatat instanţa că nici prin cererea de chemare în judecată şi nici prin răspunsul la
întâmpinare, reclamanta nu a arătat în mod concret modalitatea în care pârâta a încălcat clauza
de neconcurenţă, rezumându-se doar a enumera dispoziţiile legale incidente şi a preciza că
pârâta s-a angajat la un terţ competitor.
Analizând motivul invocat de reclamantă, încadrat la art. 2.2 liniuţa 5 din actul
adiţional nr. 1/31.10.2013, respectiv ca angajatul „să se angajeze, să înfiinţeze, să investească
în sau să presteze servicii de dispecerat, logistică în transporturi pentru un terţ competitor”,
instanţa constată că prin funcţia ocupată de „operator introducere, validare şi prelucrare
date” ocupată de pârâtă în cadrul S.C. W S.R.L., aceasta nu a încălcat clauza de neconcurenţă
prevăzută de părţi în cauză întrucât această activitate nu se numără printre cele menţionate în
cuprinsul clauzei de neconcurenţă.
Având în vedere toate considerentele de fapt şi de drept expuse anterior, instanţa a
respins acţiunea ca neîntemeiată.
Reţinând culpa procesuală a reclamantei, în temeiul art. 451 Cod procedură civilă,
instanţa a obligat-o pe aceasta să plătească pârâtei suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de
judecată, constând în onorariu avocat (f. 55 ds.).
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta solicitând admiterea apelului şi
schimbarea, în tot, a sentinţei apelate, iar, în rejudecare, admiterea acţiunii, cu consecinţa
obligării pârâtei la plata către subscrisa a sumei prevăzute de art. 3 „Clauza de fidelitate” pct.
3.2 din Actul adiţional nr. 1 la CIM 129/31.10.2013, încheiat la data de 31.10.2013: „50.000
lei sau parte din această valoare proporţional cu timpul neservit în folosul angajatorului din
cei 5 ani" - adică la plata sumei de 31.900 lei, corespunzătoare celor 1.165 de zile nelucrate,
urmare a nerespectării obligaţiei de fidelitate, concret, a termenului de 5 ani prev. de art. 3,
pct. 3.1 Actul adiţional (care a început să curgă de la data începerii activităţii, 01.11.2013),
precum şi obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumelor prevăzute de art. 2 „Clauza de
neconcurentă" pct. 2.6 din Actul adiţional nr. 1 la CM 129/31.10.2013, încheiat la data de
31.10.2013 - indemnizaţia încasată ca şi contraprestaţie a obligaţiei de neconcurenţă, plus o
indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul anual brut achitat în ultimele 12 luni de
lucru.
Sub un prim aspect, nu poate fi primită motivarea instanţei de fond referitoare la faptul
că având în vedere modul de încetare a raporturilor de muncă între părţi, prin acordul părţilor,
în cauză nu mai poate opera clauza de fidelitate stipulată în actul adiţional.
Chiar dacă s-a luat act de manifestarea de voinţă a pârâtei privind încetarea
contractului la data de 21.03.2015, iniţiativa încetării contractului a aparţinut pârâtei, încât
acceptarea ofertei de încetare a raporturilor de muncă nu constituie o renunţare la aplicarea
art. 3 pct. 3.2 Actul adiţional, subscrisa având posibilitatea de a solicita obligarea pârâtei la
plata sumei corespunzătoare timpului neservit în folosul angajatorului în termenul general de
prescripţie de 3 ani de zile de la momentul încetării relaţiilor contractuale.
În plus, pct. 3 din Actul adiţional face referire la suma de bani datorata de angajat în
ipoteza în care denunţă unilateral contractul, indiferent de modalitatea de încetare a
contractului.
Pârâta a fost angajată în funcţia de agent de transport 432301 conform COR, potrivit
CIM 129/31.10.2013, pe durată nedeterminată, data începerii activităţii fiind 01.11.2013.
Potrivit actului adiţional nr. 1 la CIM 129/2013, încheiat la data de 31.10.2013, la art.
3 este reglementată clauza de fidelitate.
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Pct. 3.1 prevede că angajatul se obligă să lucreze la societatea angajatorului cel puţin 5
ani de zile şi va beneficia de un spor de 5% din salariul stipulat în CIM.
Pct. 3.2 prevede că în cazul în care angajatul denunţă contractul individual de muncă
înlăuntrul termenului de 5 ani prev. de pct. 3.1., acesta se obligă să plătească angajatorului
daune interese de 50.000 lei sau parte din această valoare proporţional cu timpul neservit în
folosul angajatorului din cei 5 ani. Suma de 50.000 lei corespunde întregii perioade de 5 ani.
Prezenta constituie clauză penală, iar daunele interese astfel stabilite nu trebuie aprobate de
angajator.
În speţă, pârâta nu a lucrat pentru ei 5 ani de zile, termen care a început să curgă la
data de 01.11.2013 (data începerii activităţii potrivit CIM), contractul de muncă neîncetând
pentru motive care să le fie lor imputabile.
Dimpotrivă, iniţiativa încetării contractului a aparţinut pârâtei, care potrivit cererii
190/30.07.2015 a solicitat aprobarea cererii de demisie începând cu data de 24.08.2015.
Este greşită interpretarea instanţei de fond referitoare la faptul că emiterea deciziei de
încetare a raporturilor de muncă dintre cele două părţi ar avea ca efect şi renunţarea
angajatorului la clauza din art. 3.2 Act adiţional, de vreme ce acordul s-a materializat exclusiv
în ceea ce priveşte încetarea raporturilor de muncă, neexistând o renunţare a societăţii cu
privire la clauza din art. 3.2 Act adiţional.
Faptul că nu a formulat obiecţiuni în legătură cu solicitarea pârâtei (privind încetarea
raporturilor de muncă) nu are nici o relevanţă, de vreme ce avea posibilitatea de a solicita
obligarea pârâtei la plata sumei corespunzătoare timpului neservit în folosul angajatorului în
termenul general de prescripţie de 3 ani de zile de la momentul încetării relaţiilor contractuale,
în raport de prev. art. 3.2 din Actul adiţional nr. 1 la CIM 146/13.12.2013.
Oricum, prevederea clauzei de fidelitate nu permitea reclamantei dreptul de a impune
pârâtei să rămână o anumită perioadă de minimă în unitate, încât prin formularea unor
obiecţiuni practic s-ar fi încălcat dreptul fundamental la muncă al pârâtei.
Pe de altă parte, actul adiţional care reglementează clauza de fidelitate a fost semnat de
pârâtă, care nu i-a contestat niciodată validitatea. Pârâta a încasat suma stabilită de comun
acord cu titlu de „compensaţie" pentru obligaţia de fidelitate asumată, daunele-interese
prevăzute de art. 3 pct. 3.2; Actul adiţional formează obiect al unei clauze penale care
îndeplineşte cerinţele de validitate a unei convenţii prev. de art. 1538 Cod civil, rap. la art.
1179 Cod civil.
Cum nu sunt ţinuţi să facă dovada existenţei sau a întinderii prejudiciului reclamat prin
acţiunea de faţă, cum clauza penală este aplicabilă şi raporturilor de muncă în absenţa unei
interdicţii exprese (Codul muncii neinterzicând încheierea unei clauze penale prin care să fie
evaluat anticipat prejudiciul generat de neîndeplinirea obligaţiilor asumate, ca o aplicare a
principiului general al reparării prejudiciului prin înţelegerea părţilor, incident şi în materia
raporturilor de muncă, mai ales dacă în schimbul asumării acestei obligaţii părţile au convenit
şi angajatul a primit un spor salarial), cum au stabilit convenţional valoarea prejudiciului
suferit prin încălcarea de către pârâtă a obligaţiei de fidelitate şi cum aceasta nu a respectat
obligaţia de a nu determina încetarea CIM pe o perioadă de 5 ani, cum acceptarea ofertei de
încetare a raporturilor de muncă nu constituie o renunţare la aplicarea art. 3 pct. 3.2 Actul
adiţional, reclamanta având posibilitatea de a solicita obligarea pârâtei la plata sumei
corespunzătoare timpului neservit în folosul angajatorului, soluţia primei instanţe este greşită.
Sub un alt aspect, art. 2 Actul adiţional reglementează clauza de neconcurenţă. Astfel,
salariatul se obligă să nu desfăşoare direct sau indirect, în nume propriu sau în numele unor
terţi (terţ competitor însemnând orice entitate care desfăşoară activitate de dispecerat,
logistică, transporturi sau afaceri similare) sau prin colaborare cu o persoană juridică de orice
tip, pe teritoriul României, activităţi concurenţiale, similare cu cele desfăşurate de către
angajatorul persoană juridică.
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Clauza îşi produce efectele un termen de 1 an după încetarea CIM, respectiv ultima zi
efectivă de muncă a salariatului.
În speţă, pârâta, potrivit cererii 190/30.07.2015, a solicitat aprobarea cererii de demisie
începând cu data de 24.08.2015, luându-se act de manifestarea de voinţă a pârâtei, potrivit art.
55 alin. (1) lit. b) Codul muncii, în baza Deciziei 219/21.08.2015, care prevede că ultima zi de
activitate este 21.08.2015.
Până la 21.08.2016 pârâta avea interdicţia de a se angaja şi de a desfăşura activităţi
concurenţiale pentru un terţ competitor, obligaţie încălcată, ceea ce activează clauza de la pct.
2.6 Act adiţional - obligarea salariatului la restituirea indemnizaţiei încasate ca o
contraprestaţie a obligaţiei de neconcurenţă (pct. 2.5 prevăzând că în schimbul acordului de
neconcurenţă angajatorul va achita salariatului o indemnizaţie lunară egală cu 50% din media
veniturilor salariale din ultimele 6 luni anterioare datei încetării CIM; indemnizaţia va fi
plătită lunar, începând cu data efectivă a ultimei zile de muncă a salariatului), precum şi
obligarea salariatului de a achita o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul anual
brut achitat în ultimele 12 luni de lucru.
În speţă, a dovedit că pârâta a încălcat obligaţia de neconcurenţă prin conduita sa:
pârâta a depus cererea de demisie începând cu data de 24.08.2015, dată la care s-a angajat la
SC OV SRL, premeditând plecarea de la reclamantă şi angajându-se la o societate care este un
terţ competitor din perspectiva obiectului de activitate, aşa cum rezultă din extrasul de ORC.
Motivarea primei instanţe referitoare la faptul că prin funcţia de „operator introducere,
validare şi prelucrare date" ocupată de pârâtă în cadrul S.C. W S.R.L. aceasta nu ar fi încălcat
clauza de neconcurenţă prevăzută de părţi, întrucât această activitate nu ar fi enumerată
printre cele menţionate în cuprinsul clauzei de neconcurenţă, nu poate fi primită, de vreme ce
această enumerare nu este exhaustivă şi nici limitativă, fiind relevant faptul că pârâta este
angajată la o societate cu obiect de activitate identic celui al reclamantei.
În plus, definiţia clauzei de neconcurenţă cuprinsă la art. 2.2 liniuţa 5 din Actul
adiţional nr. 1/31.10.2013 - „să se angajeze (...) sau să presteze servicii de (...) logistică în
transporturi pentru un terţ competitor" priveşte funcţia exercitată de pârâtă în cadrul S.C. W
S.R.L, de „operator introducere, validare şi prelucrare date".
Aşa fiind, se impune obligarea pârâtei la plata către reclamantă a sumelor prevăzute de
art. 2 „Clauza de neconcurenţă11 pct. 2,6 din Actul adiţional nr. 1 la CIM 129/31.10.2013,
încheiat la data de 31.10.2013 - indemnizaţia încasată ca şi contraprestaţie a obligaţiei de
neconcurenţă, plus o indemnizaţie forfetară egală cu 100% din salariul anual brut achitat în
ultimele 12 luni de lucru.
A enunţat în continuare apelanta prevederile art. 20- 24 din Codul muncii.
În drept a invocat dispoziţiile art. 466 şi urm., art. 480 alin. (2) Cod procedură civilă,
art. 453 Cod procedură civilă.
Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat
şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine
următoarele:
La data de 31.10.2013 între părţile raportului juridic de muncă, respectiv reclamanta şi
pârâta din prezentul litigiu, s-a încheiat actul adiţional nr. 1 la Contractul individual de muncă,
contract înregistrat la ITM S. sub nr. 129/31.10.2013.
Art. 3 din acest act adiţional cuprinde menţiuni cu privire la clauza de fidelitate.
Potrivit art. 3.1, în cazul în care angajatul denunţă unilateral contractul individual de
muncă înăuntrul termenului de 5 ani prevăzut la pct. 1 acesta este obligat să plătească
angajatorului daune interese de 50.000 de lei sau parte din această valoare proporţional cu
timpul neservit în folosul angajatorului din cei 5 ani (fila 18 dosar fond).
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Astfel, condiţia impusă de actul adiţional pentru plata daunelor interese decurgând din
nerespectarea acestei clauze de fidelitate, este denunţarea unilaterală de către angajat a
contractului individual de muncă.
Potrivit deciziei nr. 219 din 21.08.2015 emisă de societatea apelantă, contractul
individual de muncă al pârâtei intimate a încetat în temeiul dispoziţiilor art. 55 lit. b din Codul
muncii (fila 11 dosar fond).
Dispoziţiile art. 55 lit. a-c din Codul muncii reglementează modalităţile de încetare a
contractului individual de muncă şi anume: de drept, prin acordul părţilor şi ca urmare a
voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.
Prin urmare, încetarea prin acordul părţilor şi încetarea ca urmare a voinţei unilaterale
a uneia dintre părţi sunt două modalităţi distincte de încetare a raportului juridic de muncă
desprins dintr-un contract individual de muncă, fiind guvernate de principiul legalităţii, în
sensul că modurile în care pot interveni, condiţiile şi procedura sunt pe larg reglementate în
lege.
Pornind din acest punct trebuie să evidenţiem în principal faptul că jurisdicţia muncii
reglementează în favoarea salariatului o singură posibilitate de denunţare unilaterală a
contractului individual de muncă, anume demisia.
Potrivit dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Codul muncii prin demisie se înţelege actul
unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului
încetarea contractului individual de muncă.
Or, prin cererea înregistrată la societatea apelantă, fost angajator al pârâtei, partea
intimată, deşi solicită aprobarea cererii de demisie, indică în mod expres în continuare
„conform articolului 55 lit. B” (fila 10 dosar fond).
Astfel, manifestarea de voinţă clară, precisă şi lipsită de echivoc a salariatei pârâte a
fost de încetare a raporturilor de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 55 lit. b din Codul muncii,
dispoziţie care reglementează o modalitate distinctă de încetare a contractului individual de
muncă aşa numita încetare prin acordul părţilor.
Mai mult, trebuie să reţinem şi faptul că demisia nu trebuie aprobată de angajator,
nefiind necesară nici emiterea unei decizii (dispoziţii) privind încetarea contractului.
Or, aşa cum la începutul acestor considerente am arătat, societatea apelantă a emis
decizia de încetare a contractului individual de muncă al pârâtei intimate, temeiul acestei
încetări fiind indicat în mod expres: „Art. 55, Litera (b): acordul părţilor – Codul Muncii” (fila
11 dosar fond).
Această decizie nu poate fi privită ca o simplă acceptare a demisiei intimatei, întrucât,
în caz contrar s-ar fi încălcat dreptul fundamental la muncă al pârâtei pârâta, aşa cum se
susţine prin memoriul de apel, din următoarele considerente:
În primul rând, aşa cum mai sus am arătat, demisia nu trebuie aprobată sau acceptată
de angajator.
În al doilea rând nu este necesară nici emiterea unei decizii de încetare a contractului
individual de muncă.
Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la
data renunţării totale ori parţial de către angajator la termenul respectiv (art. 81 alin.(7) din
Codul muncii).
În al treilea rând, chiar şi în condiţiile în care angajatorul apelant a înţeles să emită o
decizie de încetare a contractului individual de muncă al pârâtei salariate, în condiţiile în care
ar fi urmărit să aprobe demisia intimatei, temeiul în drept al încetării raporturilor de muncă ar
fi trebuit să fie indicat ca fiind art. 81 din Codul muncii, ce reglementează asupra acestei
unice modalităţi de denunţare unilaterală a contractului de muncă ce aparţine salariatului, nu
art. 55 lit. b din Codul muncii, ce reglementează asupra unei alte modalităţi de încetare a
contractului de muncă.
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În al patrulea rând, nu putem reţine că societatea apelantă, prin emiterea deciziei
întemeiate pe prevederile art. 55 lit. b din Codul muncii, a urmărit să nu încalce dreptul
fundamental la muncă al pârâtei, în condiţiile în care, dacă ar fi înţeles că salariata intimată şia dat demisia, singura obligaţie a părţii, în calitate de angajator, era să înregistreze demisia
salariatei, aşa cum impun prevederile art. 81 alin. (2) teza I din Codul muncii.
Legislaţia muncii, tocmai prin reglementarea „demisiei” a urmărit să protejeze acest
drept fundamental, demisia fiind tocmai o consecinţă a principiului libertăţii muncii, consacrat
de art. 41 alin. (1) din Constituţie, conform căruia „alegerea profesiei şi a locului de muncă
sunt libere”.
Trebuie să reţinem aşadar că temeiul legal al încetării contractului individual de muncă
al pârâtei intimate, aşa cum este indicat în mod expres în cuprinsul deciziei nr.
219/21.08.2015, emisă de societatea apelantă, a fost art. 55 lit. b din Codul muncii, dispoziţie
care, aşa cum mai sus am arătat, reglementează asupra încetării contractului prin acordul
părţilor.
Această prevedere din legislaţia muncii se întemeiază pe faptul că încheierea
contractului de muncă este rezultatul consimţământului reciproc al părţilor, astfel încât
acordul lor de voinţă poate conduce la încetarea sa.
Este o aplicare a principiului simetriei actelor juridice.
Ceea ce este esenţial şi interesează în speţa de faţă este tocmai faptul că încetarea
contractului de muncă al intimatei pârâte a avut la bază acordul de voinţă al celor două părţi
ale raportului juridic de muncă, neputând vorbi de o denunţare unilaterală din partea
salariatului a contractului individual de muncă, pentru a putea analiza şi pune în discuţie
penalitatea reglementată de pct. 3.1 din actul adiţional.
Al doilea motiv de apel cuprinde critici asupra hotărârii primei instanţe, sub aspectul
reţinerilor făcută în ceea ce priveşte clauza de neconcurenţă, prevăzute de art. 2 din actul
adiţional.
Clauza de neconcurenţă este o clauză specifică reglementată de dispoziţiile art. 21 – 24
din Codul muncii, prin această clauză urmărindu-se ca salariatul să fie obligat ca după
încetarea contractului de muncă să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate
care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său.
Această clauză trebuie să cuprindă, printre altele, în mod expres, în concret, activităţile
ce sunt interzise fostului salariat, după data încetării contractului de muncă şi terţii,
comercianţii, în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii.
Dacă analizăm art. 2 din actul adiţional observăm că în cuprinsul acestuia sunt indicate
şase companii, ca şi terţi competitori, în favoarea cărora intimata nu putea presta activitate
după încetarea contractului individual de muncă pe care l-a avut încheiat cu societatea
apelantă.
Este adevărat că se indică şi faptul că enumerarea celor şase companii nu este
exhaustivă, prin urmare nu este limitată numai la societăţile indicate în mod expres.
Însă art. 21 alin. (2) din Codul muncii impune indicarea în mod concret a terţilor în
favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, astfel încât societăţile sau companiile care nu
sunt prevăzute în mod expres în clauza de neconcurenţă nu pot face obiectul interdicţiilor
impuse fostului salariat.
Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în mod concret, efectiv, sunt
indicaţi terţii în favoarea cărora este interzisă prestarea activităţii, cei care nu au fost
nominalizaţi în mod expres, neputându-se considera că fac obiectul interdicţiilor.
Astfel, trebuie stabilit dacă pârâta intimată s-a angajat la vreuna din companiile
indicate în mod expres în art. 2 al actului adiţional.
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Din adresa nr. 856/49/CCPP/21.01.2016 a ITM S., depusă la filele 51-52 dosar fond,
rezultă că intimata pârâtă, după încetarea raporturilor de muncă cu apelanta, s-a angajat la
societatea W.
Această societate nu face parte din cele şase companii raportat la care am stabilit mai
sus că operează clauza de neconcurenţă.
De asemenea, din cuprinsul aceleiaşi adrese a ITM S., rezultă că fosta salariată s-a
angajat la noua societate ca operator introducere, validare, prelucrare date.
Apelanta susţine că această activitate este interzisă de pct. 2.2 din actul adiţional, fiind
încadrabilă la servicii de logistică în transporturi.
Serviciile de logistică cuprind un ansamblu de activităţi diverse, iar dacă acestea sunt
interzise pe o anumită perioadă unui salariat, după încetarea contractului individual de muncă,
ele trebuie să fie prevăzute în mod concret, pentru ca o clauză de neconcurenţă să îşi producă
efectele.
Logistica în transporturi poate presupune de exemplu: schimb de mărfuri, schimb de
informaţii, livrare, servicii de aprovizionare, transporturi individuale, distribuţie în masă etc.
Vorbim astfel de activităţi diverse care trebuie indicate în mod concret în actul
adiţional, aşa cum impune art. 21 alin. (2) din Codul muncii.
Activitatea pe care a prestat-o intimata la societatea W nu este indicată în mod concret
în cuprinsul actului adiţional, iar apelanta nu a făcut în nici un fel dovada că această activitate
face parte din ansamblul de activităţi diverse pe care le presupune logistica în transporturi.
Toate aceste criterii sunt impuse a fi indicate în mod concret, tocmai şi datorită
faptului că o clauză de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a
exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe care acesta o deţine.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (1)
Cod procedură civilă, apelul a fost respins ca nefondat.
24. Caracterul nefondat al pretenţiilor reclamantului de acordare de despăgubiri
pentru concedierea nelegală în condiţiile în care decizia de concediere nu a fost
contestată.
În conformitate cu dispoziţiile art. 268 din Codul muncii, cel nemulţumit de
concediere poate contesta decizia în termen de 30 de zile de la comunicare. Acesta este
cadrul legal în care se pot aduce critici măsurii dispuse de angajator. În situaţia în care nu a
fost contestată decizia de concediere, aceasta se bucură de prezumţia de legalitate şi îşi
produce efectele, reclamantul neputând pretinde analiza legalităţii şi temeiniciei măsurii întrun alt cadru procesual decât cel al contestaţiei împotriva deciziei de concediere. În acest sens
trebuie avute în vedere şi dispoziţiile art. 80 din Codul muncii care prevăd că se pot acorda
despăgubiri doar în situaţia în care instanţa anulează concedierea ca nelegală sau
netemeinică.
(Secţia I Civilă, decizia civilă nr.219/25.02.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 04.09.2015
reclamantul M.G. a solicitat în contradictoriu cu pârâta CNPR SA obligarea pârâtei la plata
despăgubirilor în cuantum de 50.000 lei egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate
de care a fost lipsit , precum şi la plata de daune morale în cuantum de 20.000 lei şi obligarea
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 82 coroborat cu art. 112 Cod procedură
civilă, art. 274 Cod procedură civilă, art. 281-291 Codul Muncii, art. 1 din Protocolul 1 la
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
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În fapt, a arătat că a lucrat în cadrul CNPR SA pe funcţia de diriginte –casier mai bine
de 40 de ani în condiţii grele, urmând cursuri de specializare şi pregătire profesională de
oficiant diriginte la Bucureşti şi obţinând diplomă de excelenţă.
Prin decizia nr. 9236 din 06.09.2013 a fost concediat în mod abuziv urmare a aplicării
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 175 din 14.06.2013 prin care s-a aprobat planul de
disponibilizare din cadrul CNPR SA. A arătat că în perioada respectivă a depus cerere de
pensionare însă intenţia sa nu a fost de a se pensiona ci de a formula o adresă informativă
pentru a afla cuantumul unei eventuale pensii în cazul în care ar fi optat pentru această
ipoteză. Consideră că disponibilizarea sa a avut un caracter abuziv.
Decizia de concediere a fost emisă cu încălcarea normelor legale şi i s-a cauzat un
prejudiciu material şi moral. Această decizie nu îndeplineşte condiţiile legale imperative
prevăzute de art. 76 alin. (1) din Codul Muncii neprevăzând motivele de fapt care au
determinat concedierea sa. Decizia face referire doar la temeiul de drept prevăzut de art. 65
alin. (1) din Codul Muncii privind concedierea din motive care nu ţin de persoana salariatului.
Nu se ştie dacă a fost cu adevărat o desfiinţare a postului său pentru că nu are cunoştinţă să fi
existat un document intern emis de pârâtă.
A mai arătat că ar fi trebuit să i se aducă la cunoştinţă dacă sunt alte locuri disponibile
în unitate cu aceeaşi pregătire profesională pentru a i se fi oferit posibilitatea de a opta.
În acest sens a făcut trimitere la prevederile art. 65 şi 64 din Codul muncii. A mai
invocat că măsura concedierii sale pentru motive care nu ţin de persoana salariatului încalcă
prevederile art.65 alin. (2) în sensul că ar fi trebuit să aibă o cauză reală şi serioasă, anume
postul său să nu mai figureze în organigrama societăţii. A arătat că după ce a fost concediat
atribuţiunile postului său au fost acoperite de salariaţi fără specializare sau pregătire
profesională. După concedierea sa s-au angajat sau au rămas în sistem pensionari care au
pensia mai mare ca salariul brut şi au fost angajaţi foşti salariaţi care fuseseră disponibilizaţi
de la R. şi B.. A făcut referire la persoanele M.D., C.O., T.R. A arătat că au fost aduşi salariaţi
disponibilizaţi de la Y., iar proprii salariaţi au fost concediaţi cu toate că erau singurii
întreţinătorii de familie.
A mai arătat că nu au fost transparente criteriile de performanţă luate în considerare.
Că nu s-a ţinut cont de faptul că avea o vechime de 40 de ani în câmpul muncii, nu a fost
sancţionat vreodată, a fost plătit pentru ore suplimentare când i s-a solicitat, are o situaţie
materială precară fiind singurul întreţinător al familiei sale, iar soţia sa are probleme de
sănătate.
După reorganizare au rămas în unitate posturi de acelaşi tip, identice ca şi calificare şi
cu atribuţiuni generice. Dacă s-ar fi respectat criteriile de selecţie ar fi avut cu siguranţă
întâietate. A subliniat că s-a dorit înlăturarea sa deoarece în ultimii ani a avut conflicte cu
conducerea societăţii legat de refuzul său de a pleca din unitate pentru a se angaja alte
persoane. A lucrat în condiţii inumane, într-o încăpere cu umezeală care i-a afectat sănătatea.
A solicitat ca pârâta să răspundă la mai multe aspecte legate de concedierile operate în
perioada 2013-2014.
Prin întâmpinarea formulată ( f. 40-43 ds.), pârâta CNPR a solicitat respingerea
acţiunii ca neîntemeiată.
Pe cale de excepţie, a invocat autoritatea de lucru judecat faţă de hotărârea pronunţată
în ds. nr.5150/40/2013. A arătat că, deşi reclamantul nu solicită expres anularea deciziei
nr.9236 din 06.09.2013, în motivele de fapt invocă aspecte legate de această decizie. Capătul
de cerere a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr.484 din 09.04.2014 verificată de Curtea de
Apel Suceava la pronunţarea deciziei nr.667 din 28.10.2014. Totodată pârâta a invocat
excepţia tardivităţii formulării acţiunii susţinând că, în fapt, este contestată decizia nr.9236
din 06.09.2013.
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A făcut trimitere la prevederea art. 211 lit. a din Legea 62/2011 şi a susţinut că
reclamantul a luat cunoştinţă despre măsura concedierii la data de 10.10.2013. A mai arătat
pârâta că prin decizia nr.9236 din 06.09.2013 s-a procedat la concedierea reclamantului în
urma aplicării Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.175 din 14.06.2013 prin care s-a
aprobat planul de disponibilizare din cadrul CNPR SA elaborat în conformitate cu OUG
nr.36/2013.
Decizia a avut la bază şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.206 din 30.07.2013
prin care s-a aprobat referatul Departamentului Resurse Umane nr.101.2 /5108 din 30.07.2013
privind aplicarea prin reducerea posturilor din Organigrama CNPR SA a planului de
disponibilizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.175 din 14.06.2013.
Unitatea susţine că a respectat procedura privind disponibilizările colective prin
transmiterea către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România a Notificării nr.101/
4753/31.07.2013, la ITM şi la ANOFM. Temeiul juridic al disponibilizării contestatorului au
fost dispoziţiile art.65, 66 şi 67. A susţinut că postul de casier cu normă de 8 ore a fost
desfiinţat fiind înfiinţat un alt post cu normă de 4 ore ce i s-a oferit contestatorului prin
comunicarea actului adiţional nr.119.6/2645.2/06.09.2013. Reclamantul a semnat însă
refuzarea acestui act făcându-se menţiune pe înscris, situaţie în care la 10.10.2013 i-a fost
comunicată decizia de concediere.
În baza acestei decizii reclamantul urma să beneficieze de drepturile prev. de O.U.G.
nr. 36/2013. A mai arătat că unitatea nu a avut cunoştinţă despre existenţa deciziei de
pensionare nr.17751 emisă de Casa Judeţeană de Pensii X. la 18.06.2013 decât la data de
27.11.2013 când a fost comunicată solicitându-se gratificaţiile conform contractului colectiv
de muncă.
Conform dispoziţiilor art.56 lit. c din Codul muncii, la data de 27.11.2013, contractul
de muncă al reclamantului înceta de drept, însă potrivit deciziei de concediere, la data
respectivă reclamantul nu se mai afla în raporturi de muncă cu unitatea. Această situaţie, arată
pârâta, se datorează exclusiv reclamantului care dacă ar fi comunicat decizia de pensionare
până la data comunicării deciziei de concediere aceasta din urmă nu-şi mai producea efectele.
Reclamantul a comunicat decizia abia când a fost depistat de către AJOFM ca având decizie
de pensionare.
Prin urmare, a solicitat să fie respinsă acţiunea ca neîntemeiată.
Prin sentinţa nr. 1144 din 4 noiembrie 2015 Tribunalul Botoşani a respins excepţia
autorităţii de lucru judecat şi excepţia tardivităţii invocate de pârâta CNPR SA Bucureşti şi a
respins ca nefondată acţiunea.
În soluţionarea excepţiilor instanţa a reţinut că a fost investită de către reclamant cu o
cerere de acordare de despăgubiri materiale şi morale, despăgubiri despre care reclamantul a
susţinut că i se cuvin urmare a conduitei pe care unitatea angajatoare a avut-o faţă de persoana
sa la momentul emiterii deciziei de concediere şi ulterior emiterii acestei decizii prin
angajarea sau menţinerea în funcţie a altor persoane. Faţă de cadrul procesual astfel
determinat de reclamant nu este îndeplinită condiţia identităţii de obiect faţă de cererile ce au
făcut obiectul analizei în dosarul nr. 51../40/2013 în care reclamantul a precizat acţiunea.
Urmare a acestor precizări, în cauza respectivă instanţa a avut de analizat doar cererea
acestuia de obligare la plata salariilor compensatorii potrivit O.U.G. nr.36/2013 respectiv a
obligaţiei pentru pensia facultativă privată pilonul III actualizată cu indicii de inflaţie.
Cum nu sunt îndeplinite condiţiile art.431 alin.1 Cod procedură civilă a respins
excepţia autorităţii de lucru judecat.
Şi excepţia tardivităţii cererii a fost respinsă pentru motivul că reclamantul nu solicită
prin cererea sa anularea deciziei de concediere nr. 9236 din 06.09.2013 ci doar acordarea de
daune morale şi materiale, astfel încât incidente în cauză sunt dispoziţiile art. 211 alin. (1) lit.
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c din Legea 62/2011 termenul stabilit pentru plata despăgubirilor fiind de 3 ani de la data
producerii pagubei.
Pe fondul cauzei instanţa a reţinut că reclamantul nu a contestat decizia nr. 9236 din
06.09.2013. Deşi în dosarul. nr. 51../40/2013 a solicitat iniţial anularea deciziei de concediere
ulterior, acesta şi-a modificat cererea menţinând doar pretenţiile de obligare la plata salariilor
compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi obligaţia
privind plata pensiei facultative private. În analizarea acestor pretenţii instanţele în cauza nr.
5150 /40/2013 a analizat îndreptăţirea la acordarea acestor beneficii pornind de la analizarea
încetării contractului de muncă, respectiv a calităţii de asigurat a reclamantului.
A reţinut tribunalul că, la data de 22.05.2013 reclamantul a adresat Casei Judeţene de
Pensii cererea de pensionare nr. 4477 astfel încât prin decizia nr. 177511 din 18.06.2013 i s-a
acordat pensie anticipată parţială începând cu data de 22.05.2013.
Această decizie a fost comunicată reclamantului la 15.07.2013, iar drepturile de pensie
au fost achitate începând cu 11.11.2013.
Potrivit sentinţei civile nr. 484 din 09.04.2014 a Tribunalului Botoşani astfel cum a
fost modificată prin decizia nr.667 din 28.10.2014 a Curţii de Apel Suceava raporturile de
muncă au încetat prin concediere în temeiul deciziei nr.9236 din 06.09.2013 însă urmare a
faptului că decizia nr.177511 din 18.06.2013 a Casei Judeţene de Pensii nu a fost anterior
comunicată angajatorului, fie de către Casa Judeţeană de Pensii X., fie de către salariatul
beneficiar al deciziei.
Potrivit aceleiaşi decizii, cu putere de lucru judecat s-a stabilit că momentul încetării
calităţii de asigurat a reclamantului este cel al luării la cunoştinţă a deciziei de concediere
respectiv 19.10.2013, dată de la care acesta a şi devenit beneficiarul pensiei anticipate
parţiale. Reclamantul a beneficiat de pensia pentru pensia anticipată parţială iar calitatea sa de
asigurat a încetat la momentul comunicării deciziei de concediere, decizie care nu a fost
contestată de reclamant în termenul legal astfel că şi-a produs efectele inclusiv prin luarea în
considerare de către cele două instanţe de judecată care au judecat în fond şi în apel dosarul.
nr. 5../40/2013, consecinţa fiind cea a respingerii solicitării de acordare a plăţilor
compensatorii.
Reclamantul nu poate invoca faptul că solicitarea adresată Casei Judeţene de Pensii ar
fi avut caracter informativ, neexistând o asemenea posibilitate, cererea producându-şi efecte
în ceea ce priveşte statutul de persoană asigurată a reclamantului, fără ca pârâta să fi avut
posibilitatea să intervină în legătură cu acest aspect.
Elementele în legătură cu emiterea deciziei de concediere ar fi putut fi invocate de
către reclamant doar în cadrul în care ar fi contestat decizia de concediere menţionată în
termenul legal. Ulterior expirării acestui termen, decizia a rămas definitivă iar reclamantul a
pierdut calitatea de angajat al societăţii pârâte. Prin urmare modalitatea în care pârâta a înţeles
să îşi desfăşoare activitatea în ceea ce priveşte menţinerea contractelor de muncă sau
reangajarea unor alte persoane ulterior concedierii reclamantului nu mai poate fi invocată de
către reclamant care nu ar mai justifica vreun interes în legătură cu aceasta.
Din motivele de fapt invocate de către reclamant nu rezultă aspecte care să nu se
circumscrie legalităţii deciziei de concediere şi care deci să poată fi supuse analizei instanţei
de judecată. Motivele invocate de reclamant vizează doar elemente ce s-ar putea analiza în
cadrul contestaţiei deciziei de concediere acordarea de despăgubiri materiale sau morale
pentru acestea având caracter accesoriu.
Instanţa a avut în vedere şi atitudinea reclamantului ca beneficiar al pensiei anticipate
parţiale care nu a informat angajatorul despre aceasta anterior momentului comunicării
deciziei de concediere şi care nu a contestat această decizie de concediere.

184

Prin urmare a constatat că este neîntemeiată cererea reclamantului de acordare de
despăgubiri neexistând vreo culpă a unităţii angajatoare în determinarea situaţiilor invocate de
către reclamant.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul M.G..
În motivarea apelului reclamantul arată că, deşi în cauză au fost administrate probatorii
cu înscrisuri ce justificau admiterea acţiunii formulate de el, instanţa nu a reţinut corect
aspectele juridice invocate, raporturile juridice avute în vedere de el, iar pe de altă parte nu a
ţinut seama de situaţia reală de fapt şi de drept ce rezultă din înscrisurile administrate ca probă
în cauză.
La 22.05.2013 a depus o cerere la Casa Judeţeană de Pensii înregistrată sub nr. 4477,
însă aşa cum arată şi instanţei, intenţia sa nu a fost de pensionare anticipată şi aceasta
deoarece şi ulterior acestei date şi-a păstrat calitatea de angajat al societăţii pârâte, a continuat
să presteze muncă şi avea în vedere soluţia de a munci în continuare, mai ales că era vorba în
principiu de o pensionare anticipată şi de beneficierea de o pensie parţială.
Instanţa de fond a reţinut faptul că legea nu prevede posibilitatea adresării Casei
Judeţene de Pensii pentru a obţine cu caracter informativ un act din care să rezulte cuantumul
pensiei ce ar putea fi obţinută fără însă a menţiona textul legal ce ar crea o astfel de
imposibilitate şi care ar justifica argumentul instanţei.
Normal şi legal orice asigurat are dreptul să fie informat în legătură cu eventuala
pensie pe care ar primi-o în funcţie de vechime, salarizare, vârstă, respectiv poate cere să i se
comunice care ar fi cuantumul pensiei anticipate parţiale de care ar beneficia, tocmai pentru a
putea opta raportat la o pensionare sau continuarea activităţii ca angajat.
Deoarece în cadrul societăţii la care prestează muncă se cunoştea intenţia concedierii
unei părţi din personal, ca dovadă fiind faptul că în iunie 2013 a fost emisă hotărârea
Consiliului de Administraţie nr. 175/14.06.2013 de aprobare a planului de disponibilizare, s-a
adresat Casei Judeţene de Pensii pentru a obţine cu caracter informativ date referitoare la
eventuala pensie ce ar putea să o primească.
În consecinţă existenţa acelei solicitări şi emiterea deciziei nr. 177511/18.06.2013 nu
are şi nu va putea avea influenţă asupra măsurii concedierii sale, mai ales că, aşa cum se
recunoaşte de către pârâtă, decizia de concediere a fost luată în ce îl priveşte fără a se lua în
considerare eventuala pensionare.
Acţiunea sa, aşa cum de altfel a şi motivat-o, priveşte daune produse în condiţiile
emiterii unei decizii de concediere cu încălcarea normelor legale în vigoare la data
concedierii, respectiv cu nesocotirea unor norme privind oferirea unui alt loc de muncă
disponibil în unitate pentru aceeaşi pregătire profesională, nerespectarea obligaţiei de a
solicita sprijin AJOFM pentru redistribuire şi ceea ce este mai important, concedierea şi
disponibilizarea în condiţii în care locul de muncă ocupat de el practic nu a fost desfiinţat, nu
a fost o desfiinţare efectivă a acestuia pentru o cauză reală şi serioasă şi în plus concedierea a
fost făcută cu nerespectarea normelor şi condiţiilor stabilite în contractul colectiv de muncă.
Practic a fost urmărită înlăturarea sa din societate, împrejurare ce rezultă din faptul că
o perioadă scurtă după disponibilizare atribuţiile postului său au fost acoperite de salariaţi fără
nici o specializare profesională, ba mai mult au fost angajate persoane inclusiv pensionari sau
foşti salariaţi disponibilizaţi de la R. şi B..
Motivarea instanţei de fond se limitează la a reţine faptul că:
- nu ar fi contestat decizia de concediere deşi a făcut acest lucru iniţial în dosarul nr.
5140/40/2013 în care ulterior a modificat acţiunea;
- pe faptul că cererea adresată Casei Judeţene de Pensii nu avea caracter informativ, ci
demonstra dorinţa sa de pensionare parţială anticipată.
Chiar dacă cele două aspecte nu mai pot fi puse în discuţie, respectiv nici decizia de
concediere şi nici cea de pensionare, instanţa era ţinută potrivit acţiunii introductive de
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instanţă, de a stabili dacă concedierea în afară de pierderea locului de muncă şi de privarea de
plata salariilor compensatorii i-a produs şi alte pagube, respectiv materiale reprezentând
salarii indexate majorate şi reactualizate şi daune morale.
Instanţa de fond s-a rezumat la a discuta cele două aspecte susmenţionate, însă nu
analizează şi nu discută producerea daunelor nici sub aspect material şi nici moral.
O măsură ilegală, respectiv nerespectarea unor dispoziţii legale, nu poate fi discutată
doar în contestarea unei decizii de concediere, ci şi separat pentru a vedea dacă actul respectiv
a produs consecinţe doar raportat la dispoziţiile din codul muncii care are dispoziţii specifice
acestui domeniu sau a produs daune de natură delictuală prin nerespectarea unor dispoziţii
legale.
A justificat producerea daunelor materiale prin nerespectarea legii, contractului
colectiv de muncă, codului muncii şi respectiv efectuarea de manopere de natură a crea o
aparenţă legală unor măsuri ilegale aşa cum a fost aparenta desfiinţare a postului pentru ca
ulterior să fie încadrate pe posturi de aceeaşi natură alte persoane indicate de el în acţiune.
Indubitabil, conform prevederilor din codul muncii, sancţiunea nerespectării
dispoziţiilor legale specifice ar fi dus la o reîncadrare în muncă, însă separat de acest lucru
efectiv a fost privat de un venit din salariu care ar fi fost indexat şi reactualizat, ceea ce
reprezintă o daună indiferent de poziţia avută de el în dosarul nr. 51../40/2013.
Înţelege să invoce şi ca motiv de nulitate a hotărârii împrejurarea că instanţa nu a
analizat şi nu a motivat respingerea cererii privind acordarea de daune morale.
Indiferent de soluţia referitoare la daunele materiale, o respingere a capătului de cerere
privind obligarea la daune morale trebuia motivată, trebuia justificată respingerea acestui
capăt de cerere inclusiv ca motivare de fapt şi de drept.
Ori, motivarea instanţei aflată practic la pagina 4 a hotărârii nu face trimitere la situaţia
daunelor morale invocate de el, nu cuprinde o motivare a respingerii acestui capăt de cerere
deşi dispoziţiile art. 425 alin. (1) lit. b din Noul Cod de procedură civilă menţionează expres
faptul că o hotărâre trebuie să cuprindă motive de fapt şi de drept pe care se întemeiază
soluţia, deci trebuie să facă trimitere la fiecare capăt de cerere justificând admiterea sau
respingerea acestuia.
Inexistenţa unei astfel de motivări ar impune casarea hotărârii şi eventual
administrarea de probe suplimentare referitoare la acest capăt de cerere pentru ca astfel
instanţa să se poată pronunţa referitor la daunele morale solicitate.
Solicită admiterea apelului, casarea hotărârii atacate, inclusiv administrarea în apel de
probe suplimentare pentru complinirea aspectelor insuficient dezvoltate pe fond.
Prin întâmpinare intimata CNPR SA a solicitat respingerea apelului ca nefondat având
în vedere că atât daunele materiale cât şi cele morale au un caracter accesoriu deciziei de
concediere.
Prin decizia civilă nr. 219 din 25.02.2016 Curtea de Apel Suceava a respins apelul ca
nefondat.
A reţinut Curtea că prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat
acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul material şi moral cauzat prin concedierea sa
abuzivă.
Concedierea reclamantului s-a realizat prin decizia nr. 9236 din 6.09.2013 emisă de
intimată. În conformitate cu dispoziţiile art. 268 din Codul muncii, cel nemulţumit de
concediere poate contesta decizia în termen de 30 de zile de la comunicare. Acesta este cadrul
legal în care se pot aduce critici măsurii dispuse de angajator. În situaţia în care nu a fost
contestată decizia de concediere, aceasta se bucură de prezumţia de legalitate şi îşi produce
efectele, reclamantul neputând pretinde analiza legalităţii şi temeiniciei măsurii într-un alt
cadru procesual decât cel al contestaţiei împotriva deciziei de concediere. În acest sens trebuie
avute în vedere şi dispoziţiile art. 80 din Codul muncii care prevăd că se pot acorda
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despăgubiri doar în situaţia în care instanţa anulează concedierea ca nelegală sau netemeinică.
În speţă însă, aşa cum am arătat, nu numai că nu s-a dispus anularea deciziei de concediere
dar nici măcar nu s-a solicitat acest lucru. Prin urmare, pretenţiile apelantului de a constata
caracterul abuziv al concedierii în lipsa unei contestaţii împotriva deciziei de concediere şi de
a-i acorda despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin aceasta sunt nefondate, soluţia primei
instanţe fiind legală şi temeinică.
Nu pot fi primite nici criticile apelantului în sensul că prima instanţă nu ar fi analizat
cererea de daune morale, având în vedere că argumentele expuse în considerentele hotărârii
atacate se referă la cererea de despăgubiri în întregul ei şi nu numai la cererea de daune
materiale.
Ca urmare, pentru considerentele expuse, în temeiul art. 480 alin. (1) din Codul
muncii, Curtea a respins apelul ca nefondat.
25. Aplicarea dispoziţiilor generale din Codul muncii referitoare la transferul
întreprinderii în situaţia în care preluarea unei unităţi nu este suficient reglementată
prin actul normativ special.
În lipsa unor norme speciale care să reglementeze toate drepturile şi obligaţiile ce fac
parte din conţinutul raportului juridic născut cu ocazia preluării Spitalului de O. B. de către
Spitalului „M.” B., devin aplicabile regulile de drept comun cuprinse în art. 173 din Codul
muncii, în sensul că, în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau al
unor părţi ale acesteia către alt angajator, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor
potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau un
raport de muncă existent la data transferului, fiind transferate integral către cesionar. În
aceste condiţii, reclamanţii trebuiau să beneficieze în continuare de drepturile salariale de
care beneficiaseră anterior preluării, neexistând nici o dispoziţie legală în temeiul căreia să
fie operate modificări de încadrare salarială în urma reorganizării Spitalului de O. B.
(Secția I Civilă, decizia nr. 204 din 26.03.2015)
Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani la data de 07 mai 2014 reclamanţii B. E.
I., C. M. D., M.I.L., V.M.,B.L., P.P., A. M., A. A. M., C. V., S. D., L. L., P.M., C.C.D., A. L.,
Z. N. prin Sindicatul „S.” din Spitalul „M.” B. au chemat în judecată pe pârâtul Spitalul „M.”
B. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să de dispună obligarea acestuia la plata sporului
pentru condiţii deosebite de munca în cuantum de 15 % la salariul de baza prevăzut în nota
aferenta a anexei nr. II/2 la Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a
personalului plătit din fonduri publice şi Ordinului M.S. 547/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza conform Anexei nr. 3 la
Regulament litera B pct. 16 pentru perioada 02-03.2010 şi până în prezent.
În motivare, reclamanţii au arătat că prin H.G. nr. 52/2012 au fost desfiinţate 3 spitale
cu personalitate juridica printre care şi Spitalul de O. B., fiind reorganizate ca structuri fără
personalitate juridica, ca si secţii exterioare ale Spitalului „M.” B. cu sediul separat de acesta.
Spitalul de O. a fost preluat ca şi structură medicală complexă fără personalitate
juridica denumită generic Secţia exterioară cu profil de obstetrică-ginecologie, în totalitate,
care îşi desfăşoară aceeaşi activitate, în aceeaşi locaţie, cu acelaşi personal medico-sanitar si
auxiliar sanitar având în structură aceleaşi secţii și compartimente, laboratoare de radiologie si
analize medicale, camera de garda, etc.; numai managementul si administraţia trecând în
competenţa şi responsabilitatea unităţii care l-a preluat, aceasta fiind singura modificare faţă
de situaţia de dinainte de preluare.

187

Fără a se schimba ceva din condiţiile de muncă sporul în cuantum de 15 % specific
Camerei de Garda a fost sistat începând cu 01.03.2012 fără ca salariaţii să primească decizii în
acest sens, salariaţii aflând de această sistare din fluturaşii de salariu.
Se precizează că până la transformarea Spitalului O. în secţie exterioară, angajaţii
acestei secţii primeau sporul de 15% din salariu conform anexei 3 la Regulament lit.B pct. 16.
Având în vedere faptul că structura secţiei exterioare a rămas aceeaşi, profilul
activităţii rămânând acelaşi, condiţiile de muncă rămânând neschimbate, consideră
reclamanţii că sunt îndreptăţiţi să beneficieze în continuare de aceleaşi drepturi salariale.
În drept, au fost invocate Anexa 3 la regulamentul de sporuri aprobat prin O.M.S.
547/2010 şi Legea nr. 67/2006 Cap. 2 art. 5 alin. (1), Codul muncii art. 173 pct. 2.
Prin întâmpinarea depusă la data de 06 iunie 2014 (f. 30 dosar), pârâtul Spitalul „M."
B., a solicitat respingerea pretenţiilor reclamanţilor ca nefondate, netemeinice şi nelegale.
În motivare, pârâtul a arătat că prin H.G. nr. 52/2012 privind desfiinţarea unor unităţi
sanitare publice cu paturi din municipiul B. şi reorganizarea Spitalului „M.” B., începând cu
03.03.2012 Spitalul de O. B. şi-a pierdut personalitatea juridică, fiind transformat în secţie a
unităţii şi că în cauză este vorba de desfiinţarea unor unităţi sanitare, nu de o comasare sau
transfer, astfel încât întregul personal medico-sanitar, auxiliar sanitar şi de specialitate a fost
preluat de Spitalul "M." B.
Prin semnarea actului adiţional din 02.03.2012 cu noul angajator - spital judeţean de
urgentă, reclamanţii şi-au însuşit noile condiţii, inclusiv cele salariale.
Sporurile se acordă conform dispoziţiilor legale în vigoare, acestea fiind o componentă
variabilă a salariului de bază.
Curtea Constituţională, prin mai multe decizii definitive şi general obligatorii, a statuat
că sporurile, premiile sau alte stimulente acordate prin acte normative reprezintă drepturi
suplimentare, nu drepturi fundamentale care pot fi asimilate noţiunii de salariu prevăzute de
art. 41 Codul muncii.
Până la data desfiinţării Spitalului de O. B., 03.03.2012, reclamanţii au beneficiat de
spor de 15% în conformitate cu prevederile OMS nr. 547/2010, Anexa nr. 3, lit. B pct. 16
motivat şi de faptul că erau salariaţii unui spital de obstetrică-ginecologie.
Se menţionează de către pârât că la camera de gardă nu există paturi, iar camera de
gardă nu este unitate, secţie sau compartiment, neîncadrându-se în cele 3 categorii „cu paturi”
precizate de pct. 16, lit. B, Anexa nr.3.
OMS nr. 547/2010 nu prevede nici un spor special pentru personalul din camerele de
gardă.
Ministerul Sănătăţii, emitentul actului normativ, prin adresa de răspuns nr.
CV/2546/28.08.2012 întăreşte această susţinere, menţionându-se clar că personalul la care
face referire sindicatul intră sub incidenţa art.10 din OMS nr. 547/2010.
Învederează pârâtul că Legea 330/2009 este abrogată prin art. 39 din Legea nr.
284/2010, de la data de 01.01.2011, iar Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 547/2010 este
dat în aplicarea Legii abrogate nr. 330/2009.
În drept, pârâtul şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 Cod procedură
civilă.
Prin încheierea de şedinţă din data de 16.09.2014 pronunţată de Tribunalul Botoşani,
cauza a fost scoasă de pe rol şi înaintată Curţii de Apel Suceava în vederea soluţionării
declaraţiei de abţinere formulată de d-na asistent judiciar C.D.
Prin Încheierea nr. 11 din 24.09.2014 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, a fost
admisă cererea de abţinere formulată de asistent judiciar C.D. şi trimisă cauza spre soluţionare
Tribunalului Suceava.
Pe rolul Tribunalului Suceava, cauza a fost înregistrată la data de 01.10.2014.
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Tribunalul Suceava prin sentinţa civilă nr. 1894 din 10 noiembrie 2014 a respins
cererea ca neîntemeiată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a constatat următoarele:
Spitalul de O.B. a fost desfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 52 din 25 ianuarie
2012 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din municipiul B. şi
reorganizarea Spitalului „M.” B.
Potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din hotărâre s-a aprobat desfiinţarea unor unităţi sanitare
publice cu paturi, cu personalitate juridică, al căror management a fost preluat de către
Consiliul Judeţean B., printre care şi Spitalul de O.B., unitate sanitară publică cu paturi, cu
personalitate juridică, cu sediul în (..). Potrivit alin. (2), desfiinţarea unităţilor sanitare
prevăzute la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestora în structuri fără personalitate
juridică în cadrul Spitalului M.B., unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică.
În ceea ce priveşte personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1)
prevede că acesta se preia de către Spitalul „M.” B.
Prin urmare, contrar susţinerilor reclamanţilor, în cauză nu este vorba despre o
comasare sau transfer, ci despre desfiinţarea şi reorganizarea instituţiei în condiţiile hotărârii
Guvernului nr. 52/2012.
Anterior desfiinţării instituţiei sanitare, reclamanţii, funcţionari în cadrul camerei de
gardă a Spitalul de O.B., au beneficiat de spor în cuantum de 15%. Temeiul acordării acestui
spor l-a constituit Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în
conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, aprobat prin Ordinul Ministerului
Sănătăţii nr. 547 din 26 mai 2010.
Astfel, conform anexei 3 lit. B pct. 16 din regulament, personalul de specialitate
medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi de obstetricăginecologie beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, iar potrivit art. 8 alin. (1), în
toate cazurile în care se menţionează personalul din unităţi, secţii, compartimente etc. se va
înţelege întregul personal al unităţilor, secţiilor, compartimentelor etc. respective.
Ulterior desfiinţării instituţiei sanitare, aceasta a fost reorganizată în structură fără
personalitate juridică în cadrul Spitalului „M.” B. Potrivit structurii organizatorice a Spitalului
„M.” B., camera de gardă aferentă secţiei obstetrică ginecologie figurează ca structură în
cadrul spitalului.
Urmare a reorganizării ca structură exterioară fără personalitate juridică, personalul va
beneficia de sporuri în condiţiile art. 10 din regulament, potrivit căruia beneficiază de spor
conform prezentului regulament întregul personal care lucrează în secţiile şi compartimentele
exterioare care au sediul separat de unitatea cu personalitate juridică cu profil de TBC, SIDA,
boli infecţioase, psihiatrie, neuropsihiatrie infantilă, sanatorii, preventorii etc.
Or, având în vedere că unitatea cu personalitate juridică, Spitalului „M.” B., nu este
una de profil, personalul aferent camerei de gardă nu mai poate beneficia de spor, având în
vedere că anexa 3 lit. B pct. 16 din regulament se referă la personalul de specialitate medicosanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente cu paturi de obstetricăginecologie, în timp ce camera de gardă este organizată ca structură fără paturi.
Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora menţinerea sporului este justificată de
împrejurarea că Secţia exterioară cu profil de obstetrică-ginecologie îşi desfăşoară activitatea
în aceeaşi locaţie, cu acelaşi personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar având în structură
aceleaşi secţii si compartimente, laboratoare de radiologie şi analize medicale, camera de
garda, nu poate fi reţinută, deoarece una dintre consecinţele reorganizării a fost aceea că în
privinţa personalului aferent camerei de gardă nu mai există temei legal pentru acordarea
sporului, aşa cum s-a detaliat anterior.
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În consecinţă, având în vedere toate aceste considerente, tribunalul a respins cererea ca
neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Sindicatul S. din Spitalul M. B., în numele şi
pentru membrii de sindicat – reclamanţii în cauză.
În motivarea apelului a arătat că aşa cum prevede Organigrama nr. 11881 /
09.04.2013, la rubrica „Secţii şi compartimente cu paturi” este trecută Secţia O. - aceeaşi
notaţie este prevăzută şi la „Structuri în cadrul Spitalului - Camera de gardă, iar în notă, la nr.
4 este menţionată aceeaşi adresă, respectiv (…), ceea ce arată că această Cameră de gardă face
parte din Secţia şi Compartimentul cu paturi a Secţiei O. Salariaţii de la camera de garda sunt
încadraţi cu contract de muncă la Secţia O (secţie cu paturi), nefiind separaţi de aceasta.
La camera de gardă se fac proceduri ginecologice, naşteri de urgenţă, la fel ca şi în
interiorul secţiei, ea fiind dotată cu acelaşi instrumentar ca şi secţia cu paturi, respectiv
instrumentar şi aparatură specifică, masă ginecologica, pat etc. Aşadar salariaţii din camera de
gardă sunt salariaţi ai secţiei şi compartimentului cu paturi ai Secţiei O., şi nicidecum
salariaţii ai unei structuri separate.
Aceeaşi situaţie este şi la Secţia de P. (devenită secţie exterioară a spitalului în urma
comasării din anul 2012), identică ca şi structură în rubricile organigramei, dar aici se acordă
sporul pentru condiţii periculoase, neînţelegând de ce în aceleaşi condiţii sporul este refuzat la
Secţia O. - Camera de gardă. Nici una din aceste camere de gardă, în organigrama nu sunt
prevăzute cu paturi, dar ele deservesc în totalitate Secţii cu paturi, nefiind separate ca
activitate şi nici ca personal plătit separat de secţii.
Prin această acordare a sporului la camerele de gardă aflate în aceleaşi condiţii,
respectiv camera de gardă Secţia exterioară P. (unde se acordă spor) şi camera de garda Secţia
O. (unde nu se acordă spor), consideră că se încalcă art. 5 din Codul Muncii - principiul
egalităţii de tratament considerând o discriminare în acordarea acestor drepturi, sens în care
au depus copia unui fluturaş al unui salariat de la Secţia exterioară P. Camera de gardă în care
se acorda sporul specific Secţiei de P.
Solicită admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate în sensul admiterii acţiunii
astfel cum a fost formulată privind acordarea sporului în cuantum de 15% prevăzut în Anexa
II/2 la Legea Cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice şi OMS 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la
salariile de bază conform Anexei nr. III la Regulament, litera B, punctul 16, începând cu data
de 02.03.2010.
Prin întâmpinare, intimatul Spitalul „M.” B. a solicitat aplicarea sancţiunii decăderii
apelanţilor întrucât nu sunt menţionate temeiurile de drept pe care se întemeiază cererea de
apel şi nu sunt arătate probele invocate în susţinerea apelului. Mai invocă faptul că nu au fost
depuse împuternicirile scrise ale reclamanţilor pentru introducerea căii de atac.
Pe fond solicită respingerea apelului ca nefondat. Susţine intimatul că, în condiţiile în
care unitatea sanitară s-a desfiinţat şi s-au reorganizat structuri fără personalitate juridică în
cadrul Spitalului, iar noul angajator al reclamanţilor nu este o unitate de profil dintre cele
menţionate la art. 10 din OMS nr. 547/2010, instanţa de fond în mod corect a respins acţiunea
reclamanţilor. Contrar susţinerilor reclamanţilor, aceştia sunt angajaţi la camera de gardă şi nu
la secţiile sau compartimentele cu paturi de obstetrică ginecologie.
Prin răspunsul la întâmpinare apelanţii au arătat că motivarea în drept se regăseşte în
cuprinsul cererii de chemare în judecată, iar ca probe înţeleg să se folosească de actele
normative invocate şi de adresa MS nr. CV 2546/28.08.2012 şi interpretarea corectă a
acesteia. Referitor la împuternicirile scrise ale reclamanţilor arată că tabelele au fost depuse la
instanţa de fond şi nu au suferit modificări.
Prin decizia civilă nr. 204 din 26 martie 2015 a Curţii de Apel Suceava s-a admis
apelul şi s-a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 1894 din 10.11.2014 a Tribunalului Suceava în
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sensul că s-a admis acţiunea. Şi a fost obligat pârâtul Spitalul M. B. să plătească reclamanţilor
sporul de 15% pentru condiţii deosebite aferent perioadei 2.03.2012 – 26.03.2015.
Analizând apelul, Curtea reţine următoarele:
În conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) - (3) Cod procedură civilă: „(1)
Cererea de apel va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori,
pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, codul unic de
înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului
ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar. Dacă apelantul locuieşte în
străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate
comunicările privind procesul;
b) indicarea hotărârii atacate;
c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul;
d) probele invocate în susţinerea apelului;
e) semnătura.
(2) La cererea de apel se va ataşa dovada achitării taxelor de timbru.
(3) Cerinţele de la alin. (1) lit. b) şi e) şi cea de la alin. (2) sunt prevăzute sub
sancţiunea nulităţii, iar cele de la alin. (1) lit. c) şi d), sub sancţiunea decăderii. Lipsa
semnăturii poate fi împlinită în condiţiile art. 196 alin. (2), iar lipsa dovezii achitării taxei de
timbru poate fi complinită până la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată
în apel.”
Ori, în speţă, prin cererea de apel s-au indicat temeiurile de drept pe care apelanta îşi
întemeiază cererea pe fond, respectiv Anexa II/2 din Legea nr. 330/2010 şi OMS 547/2010.
Totodată s-a indicat că se depune drept probatoriu un fluturaş de salariu pentru un salariat din
Secţia de Psihiatrie care a fost de asemenea supusă reorganizării însă beneficiază de sporul
pentru condiţii periculoase. Prin urmare nu poate fi aplicată sancţiunea decăderii prevăzută de
art. 470 alin. (3) Cod procedură civilă.
De asemenea, Curtea reţine că la dosarul de fond, fila 26, a fost depusă împuternicirea
scrisă a membrilor de sindicat pentru a fi reprezentaţi în proces în vederea obţinerii sporului
de 15%. Se deduce de aici că este vorba de toate etapele procesului, nefiind necesară
depunerea acestei împuterniciri şi în apel. De altfel o asemenea cerinţă nu este cuprinsă nici în
textul art. 28 din Legea 62/2011 care se referă la necesitatea depunerii unei împuterniciri
scrise pentru promovarea unei acţiuni în justiţie şi care nu poate fi continuată dacă membrul
de sindicat se opune. Prin urmare nici această excepţie nu este dată în cauză.
Pe fondul cauzei, Curtea reţine următoarele:
Prin HG 52/2012, Spitalul de O. B., unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate
juridică, cu sediul în (…) a fost desfiinţat fiind reorganizat ca structură fără personalitate
juridică în cadrul Spitalului „M.” B., unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate
juridică, managementul fiind preluat de către Consiliul Judeţean B. Prin art. 3 din HG 52/2012
s-a prevăzut că personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art.1 alin. (1) se preia de către Spitalul M.
B.
Având în vedere cadrul legislativ care a reglementat preluarea Spitalului de O. B.,
noţiunea de "preluare" utilizată de legiuitor în H.G. 52/2012, noţiune fără corespondent în
dreptul muncii, nu poate fi interpretată decât prin analogie cu instituţia "transferului
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia", reglementată de capitolul V din Codul
muncii.
Astfel, în lipsa unor norme speciale care să reglementeze toate drepturile şi obligaţiile
ce fac parte din conţinutul raportului juridic născut cu ocazia preluării Spitalului de O. B. de
către Spitalului „M.” B., devin aplicabile regulile de drept comun cuprinse în art. 173 din
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Codul muncii, în sensul că, în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii
sau al unor părţi ale acesteia către alt angajator, salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor
lor potrivit legii, toate drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau un
raport de muncă existent la data transferului, fiind transferate integral către cesionar. În aceste
condiţii, reclamanţii trebuiau să beneficieze în continuare de drepturile salariale de care
beneficiaseră anterior preluării, neexistând nici o dispoziţie legală în temeiul căreia să fie
operate modificări de încadrare salarială în urma reorganizării Spitalului de O.B.
Nu pot fi primite nici susţinerile recurentei în sensul că drepturile salariale ale
reclamantei ulterior reorganizării ar fi fost stabilite de părţi prin actul adiţional la contractul de
muncă având în vedere că drepturile salariale ale personalului bugetar sunt stabilite prin lege
şi nu prin contractul de muncă aşa cum prevede art. 162 alin. (3) din Codul muncii. Mai mult,
în conformitate cu dispoziţiile art. 170 din Codul muncii: „Acceptarea fără rezerve a unei părţi
din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situaţii nu poate avea
semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în
integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.”
De asemenea, nu pot fi reţinute apărările pârâtei în sensul că locul de muncă al
reclamantelor s-ar fi schimbat, acestea lucrând la Camera de Gardă care nu face parte din
categoria unităţilor cu paturi întrucât nu sunt reale, reclamantele continuând să-şi desfăşoare
activitatea în cadrul Camerei de Gardă a fostului Spital de O., devenit Secţie de O a Spitalului
M. B.
Ca urmare, Curtea, în temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă, a admis apelul
formulat şi a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 1894 din 10.11.2014 a Tribunalului Suceava în
sensul că a admis acţiunea şi a obligat pârâtul Spitalul M. B. să plătească reclamanţilor sporul
de 15% pentru condiţii deosebite aferent perioadei 2.03.2012 – 26.03.2015.
26. Imposibilitatea repunerii părţilor în situaţia anterioară ulterior încetării
contractului de management
Dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Codul muncii prevăd că în cazul în care se dispune
anularea concedierii, angajatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
În cauză, Curtea apreciază că aceste despăgubiri nu pot fi acordate reclamantului
decât pentru perioada inclusă între data concedierii sale din funcţia de director şi data
încetării contractului de management, întrucât acesta nu mai poate fi repus în funcţie, ca
urmare a împlinirii duratei pentru care s-a încheiat contractul de management educaţional.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 236 din 22.10.2015)
Prin acţiunea înregistrată la data de 10 iunie 2009, reclamantul P. I. în contradictoriu
cu pârâţii Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Inspectoratul Şcolar Judeţean S., a
solicitat să se dispună: anularea Ordinului nr. 6307 din 17 decembrie 2008 emis de Ministrul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; anularea Deciziei nr. 1269 din 10 decembrie 2008 emisă
de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Judeţului S. şi reintegrarea sa în
funcţia deţinută anterior emiterii acestor acte cu plata drepturilor salariale cuvenite de la data
emiterii actelor şi până la data reintegrării sale efective.
Reclamantul şi-a motivat acţiunea arătând că, prin Decizia nr. 1269 din 10 decembrie
2008, Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Judeţului S. a dispus
sancţionarea sa disciplinară cu „destituirea din funcţia de director al Seminarului Teologic
M.D. S.” în care a fost numit prin Ordinul nr. 384 din 19 februarie 2007 emis de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării. În opinia sa, Decizia contestată este emisă în condiţii de nelegalitate
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pentru motive ce ţin de depăşirea competenţei organului emitent, în sensul că, potrivit art. 3
din Legea nr. 128/1997 – sancţiunea ce i-a fost aplicată putea fi dispusă numai de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - autoritate care a procedat la numirea în funcţia de
conducere a reclamantului, Inspectorul Şcolar General având doar competenţe de a iniţia şi
propune aplicarea acestei sancţiuni.
Reclamantul a invocat şi motive de netemeinicie a actelor administrative individuale
criticate în sensul că, nu este dată fapta constând în „neîndeplinirea atribuţiilor specifice
managementului şcolar prin părăsirea nemotivată a unităţii şcolare”, în condiţiile în care au
fost emise Decizia nr. 2305 din 2 septembrie 2008 şi respectiv Decizia nr. 2993 din 12
noiembrie 2008 de către I.P.S. P. – Arhiepiscop al S. şi R. – iar reclamantul nu a făcut altceva
decât să se conformeze prin predarea – primirea gestiunii la data de 15 noiembrie 2008 şi prin
preluarea catedrei de „religie” cu normă întreagă la Colegiul de Informatică S.H. S.
În întâmpinarea depusă la dosar pârâtul Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului a
arătat – în principal – că cererea reclamantului având ca obiect anularea celor două acte
administrative a rămas fără obiect întrucât prin Hotărârea nr. 4 din 26 mai 2011 a Colegiului
de Disciplină – neatacată în instanţă – s-a dispus anularea Deciziei nr. 1269 din 10 decembrie
2008 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean S.. Cu privire la cererea reclamantului având ca
obiect reîncadrarea sa pe funcţia deţinută anterior şi obligarea la plata drepturilor salariale de
care a fost privat, a arătat că, în speţă sunt incidente prevederile art. 136 alin. (1) din Legea nr.
128/1997 – în sensul în care ocuparea posturilor de conducere în învăţământul teologic şi a
catedrelor de religie se poate face numai în condiţiile existenţei acordului cultului respectiv,
acord exprimat prin binecuvântarea acordată de conducerea Arhiepiscopiei respective, acord
ce a fost retras reclamantului conform Deciziei nr. 57/2008 a Arhiepiscopiei S.şi R. – situaţie
ce face imposibilă repunerea reclamantului în situaţia anterioară emiterii celor două acte
administrative cu titlu individual.
Pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean S., deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare în
prezenta cauză.
Prin sentinţa nr. 46 din 23 ianuarie 2013, Curtea de Apel Suceava a admis, în parte,
acţiunea în contencios administrativ, a anulat Ordinul nr. 6307/2008 emis de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a dispus repunerea părţilor în situaţia
anterioară emiterii Ordinului cu obligarea pârâtului la plata drepturilor băneşti ce s-ar fi
cuvenit reclamantului, calculate începând cu data emiterii ordinului şi până la reîncadrarea
efectivă a reclamantului şi a constatat ca fiind rămas fără obiect punctul 2 din acţiunea
reclamantului (anularea Deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean S. – nr. 1269/2008).
Împotriva sentinţei civile nr. 46/23 ianuarie 2013 a Curţii de Apel Suceava a formulat
recurs Ministerul Educaţiei Naţionale.
Prin decizia civilă nr. 3506/30 septembrie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, s-a admis recursul formulat de Ministerul Educaţiei Naţionale, s-a casat sentinţa
atacată şi cauza a fost trimisă spre competentă soluţionare la Tribunalul Suceava, secţia litigii
de muncă.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 07 mai 2015 sub nr.
7../39/2009.
Tribunalul Suceava prin sentinţa civilă nr. 1224 din 25 iunie 2015 a respins, ca
nefondată, excepţia rămânerii fără obiect a contestaţiei invocată de intimatul Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
A admis contestaţia formulată de către reclamant, în contradictoriu cu pârâţii
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al
Judeţului S.
A anulat Ordinul 6307/17.12.2008 emis de intimatul Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
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A anulat Decizia 1269/10.12.2008 emisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului S.
A dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii Ordinului nr.
6307/17.12.2008 emis de intimatul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
a Deciziei 1269/10.12.2008, în sensul reintegrării contestatorului pe funcţia şi postul deţinute
anterior emiterii celor două acte sus – menţionate.
A obligat intimaţii la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, calculată de la data
emiterii deciziei şi până la reintegrarea efectivă a contestatorului.
A respins, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea intimaţilor la plata
cheltuielilor de judecată.
Tribunalul a reţinut următoarele:
Instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiei lipsei de obiect a prezentei cereri,
invocată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Doctrina şi practica în materie sunt unanim constante atunci când au statuat că obiectul
unei cauze reprezintă atât pretenţia formulată prin cerere, cât şi dreptul subiectiv invocat.
Obiectul prezentei cauze îl constituie anularea Deciziei 1269/10 decembrie 2008 emisă
de Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Judeţului, precum şi anularea
Ordinului nr. 6307 din 17.12.2008, emis de Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
La filele 15–16 fond vol. I primul ciclu procesual se află decizia 4962/10 decembrie
2008.
Împotriva acestei decizii, s-a formulat contestaţie – filele 18 - 23 dosar.
Prin Hotărârea nr. 4/2009 din 21 mai 2009 - fila 32 – s-a admis excepţia tardivităţii
emiterii şi comunicării Deciziei 1269/10 decembrie 2008, emisă de Inspectoratul Şcolar al
Judeţului S., comunicată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr.
6307/17 decembrie 2008, s-a anulat decizia sus – menţionată şi Ordinul de comunicare a
deciziei de sancţionare.
Această Hotărâre a fost atacată cu contestaţie în instanţă, contestaţia formând obiectul
dosarului 932/39/2009, iar prin sentinţa civilă nr. 1129/2010, irevocabilă, pronunţată de
Tribunalul Suceava, s-a admis în parte contestaţia, s-a anulat Hotărârea nr. 4/21 mai 2009
emisă de Colegiul Central de Disciplină, colegiul fiind obligat a analiza şi a se pronunţa
asupra fondului contestaţiei formulată de reclamant.
Urmare a acestei hotărâri judecătoreşti, Colegiul Central de Disciplină a emis
Hotărârea nr. 4 din 26 mai 2011 – fila 15 dosar fond I ciclu procesual vol. II, prin care s-a
admis excepţia nulităţii absolute a deciziei 1269/10 decembrie 2008 a Inspectoratului Şcolar
al Judeţului S.; s-a admis în parte contestaţia, s-a anulat decizia menţionată anterior, însă
instanţa a respins cererea privind repunerea în funcţie şi acordarea drepturilor băneşti
corespunzătoare, ca neîntemeiată.
Prin prezenta contestaţie, s-a solicitat anularea celor două acte iniţiale, precum şi
reintegrarea contestatorului în funcţia avută anterior emiterii actelor atacate, cu obligarea
intimaţilor la plata tuturor drepturilor salariale cuvenite, începând cu data emiterii lor până la
reîncadrarea efectivă pe postul deţinut anterior aplicării sancţiunii.
În atare împrejurări, este evident că obiectul acestei contestaţii a rămas în fiinţă, acesta
fiind concretizat de solicitarea referitoare şi la reintegrarea contestatorului în funcţia avută
anterior emiterii actelor atacate, cu obligarea intimaţilor la plata tuturor drepturilor salariale
cuvenite, începând cu data emiterii lor până la reîncadrarea efectivă pe postul deţinut anterior
aplicării sancţiunii.
Faţă de cele ce preced, tribunalul a respins, ca nefondată, excepţia rămânerii fără
obiect a contestaţiei.
Pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut următoarele:
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Potrivit Ordinului 384/19 februarie 2007, contestatorul a fost numit în funcţia de
director al Seminarului M.D. S., pe o perioadă de 4 ani, cu rezervarea catedrei pe care este
titular – fila 6 dosar fond vol. I.
În considerarea acestui Ordin, între contestator şi Inspectoratul Şcolar Judeţean S. s-a
încheiat contractul de management educaţional nr. 2089/12 martie 2007 – filele 7 – 9 dosar
fond vol. I.
La filele 10 – 11 dosar fond vol. I se regăseşte Decizia nr. 57/2008, din 12 noiembrie
2008, emisă de IPS P., prin care se hotărăşte că, începând cu data de 15 noiembrie 2008, se
retrage binecuvântarea dată în favoarea contestatorului, de a exercita funcţia de director şi
profesor la Seminarul Teologic Ortodox M.D. S.,, având în vedere raportul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului S..
Trebuie de precizat că Hotărârea nr. 4 din 26 mai 2011 a Colegiului Central de
Disciplină a admis excepţia nulităţii absolute a deciziei 1269/10 decembrie 2008 a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului S.; a admis în parte contestaţia şi a anulat decizia
menţionată anterior, cu precizarea că acest act nu a fost atacat în instanţă de niciuna din părţile
litigante, iar prin adresa de la fila 37 dosar se confirmă această situaţie.
Soluţia adoptată prin această hotărâre a fost consecinţa constatării faptului că în speţă
nu s-a parcurs procedura cercetării disciplinare prealabile, prevăzută sub sancţiunea nulităţii
absolute prin art. 251 alin. (1) Codul muncii.
La data emiterii celor două acte contestate, erau în vigoare prevederile Legii 128/1997,
privind Statutul personalului didactic, cât şi Legea învăţământului nr. 84/1995.
După cum rezultă din art. 10 Legea învăţământului nr. 84/1995 forma în vigoare la
data emiterii actelor criticate, reţeaua unităţilor învăţământului de stat este organizată şi
aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare şi cu sprijinul administraţiei
publice locale, în concordanţă cu dinamica demografică şi necesităţile de formare
profesională actuale şi de perspectivă.
Acest text trebuie interpretat şi aplicat şi prin raportare la prevederile art. 9 (3) din
Legea nr. 84/1995, în conformitate cu care cultele recunoscute oficial de stat pot solicita
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizarea unui învăţământ
teologic specific pregătirii personalului de cult şi activităţii social - misionare a cultelor, iar
înfiinţarea şi funcţionarea acestui învăţământ se face potrivit legii.
De asemenea, prin art. 115 din Statutul Bisericii Ortodoxe Române s-a prevăzut că
pregătirea personalului bisericesc din toate categoriile se face în unităţile de învăţământ
teologic, printre care se numără şi seminariile teologice liceale, integrate în învăţământul de
stat preuniversitar şi universitar, cu precizarea că astfel de unităţi de învăţământ preuniversitar
teologic se înfiinţează de către eparhiile în care vor funcţiona, cu avizul sinoadelor
mitropolitane şi cu aprobarea Sfântului Sinod, în condiţiile prevăzute de lege, aşa cum rezultă
din art. 116 acelaşi act normativ.
Cât priveşte statutul cadrelor didactice şi al personalului din conducere din asemenea
unităţi de învăţământ, tribunalul a reţinut în speţă, incidenţa dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din
Statut, în conformitate cu care această categorie de cadre didactice este recunoscută de către
ministerul de resort, în condiţiile prevăzute de lege şi de protocoalele încheiate între Biserica
Ortodoxă Română şi ministerul de resort, cu acordul prealabil al chiriarhului eparhiei pe raza
căreia acestea funcţionează.
În contextul legislativ menţionat anterior, rezultă că, contestatorul a fost numit în
funcţia de director al Seminarului Teologic M.D. S., pe baza concursului organizat în acest
scop, în condiţiile impuse de Legea nr. 84/1995 a învăţământului şi Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, forma în vigoare la data emiterii actelor contestate.
Potrivit principiului simetriei ce guvernează actul juridic, şi în conformitate cu
principiul conform căruia accesoriul urmează principalul, concluzia logică ce se impune în
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legătură cu normele juridice aplicabile funcţiei de conducere a contestatorului, implicit
aspectele ce ţin de eliberarea sa din funcţia de conducere, este aceea că aceste norme sunt
prevăzute în cadrul aceloraşi dispoziţii legale, respectiv Legea nr. 84/1995 şi respectiv Legea
nr. 128/1997.
Analizând apărările contestatorului, care invocă nulitatea absolută a actelor, tribunalul
a reţinut următoarele:
În Titlul VI intitulat Răspunderea disciplinară, sunt prevăzute etapele ce trebuie
parcurse în mod obligatoriu pentru atragerea unei astfel de răspunderi, după cum urmează: art.
116 instituie sancţiunile disciplinare aplicabile personalului prevăzut la art. 115, precizânduse că, în raport cu gravitatea abaterilor, acestea sunt: observaţie scrisă; avertisment;
diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de
îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni; suspendarea, pe o
perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii
didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control; destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din
învăţământ; desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Din analiza acestui text, rezultă voinţa legiuitorului, de aplicare a sancţiunilor în mod
gradual, prin raportare la gravitatea faptelor, la persoana celui ce le-a comis, la consecinţele
produse sau care s-ar fi putut produce.
Practic, aceste referiri nu fac decât să reitereze criteriile avute în vedere de lege, în art.
266 Codul muncii.
În ceea ce priveşte însă, propunerile de sancţionare, dispoziţiile art. 117 din actul
normativ menţionat sunt imperative, statuând în sensul că astfel de propuneri se fac de către
director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai
consiliului profesoral, dar şi de către organele ierarhic superioare, în timp ce pentru personalul
din Ministerul Învăţământului prevăzut la art. 25 lit. b), precum şi pentru cel din unităţile
direct subordonate, propunerea de sancţionare se face, după caz, de către ministrul
învăţământului, secretarul de stat sau şeful ierarhic al persoanei în cauză.
În art. 119 din Legea 128/1997, se prevede că sancţiunea disciplinară se aplică numai
după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauză şi verificarea
susţinerilor făcute de acesta, în apărare, iar conform alineatului (2), pentru cercetarea
abaterilor săvârşite de personalul didactic prevăzut la art. 115 se constituie comisii formate
din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana
aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au
funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. În comisiile de cercetare a
abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori
şcolari.
Din modul de redactare a acestor texte, rezultă că legiuitorul a dorit fără echivoc, ca
cercetarea faptei sesizată în scris să fie efectuată în mod obligatoriu, iar cu acest prilej,
persoanei respective să i se asigure dreptul la apărare.
Ori, aceste prevederi nu constituie decât o reiterare a principiilor prevăzute de art. 251
Codul muncii (fostul art. 267), în conformitate cu care sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio
măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a (fostul art. 264 alin. (1) lit. a) nu
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, cu convocarea
scrisă a persoanei.
Atâta timp cât actele şi probele administrate în cauză nu relevă că a avut loc o astfel de
cercetare prealabilă, şi nu demonstrează că, în acest sens, contestatorul a fost convocat în
scris, tribunalul a reţinut în speţă, incidenţa motivelor de nulitate absolută a deciziei 1269 din
10 decembrie 2008 emisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului S., în condiţiile în care
contestatorului nu i s-a asigurat nici dreptul la apărare, nu i s-au adus la cunoştinţă faptele
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pentru care a fost sancţionat disciplinar şi în condiţiile în care practic, nu a existat un cadru
legal în care să se fi constatat existenţa unei abateri disciplinare în sarcina acestuia.
De altfel, aceste împrejurări au fost reţinute în mod temeinic şi legal şi prin Hotărârea
nr. 4 din 26 mai 2011 a Colegiului Central de Disciplină din cadrul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Potrivit art. 78 Codul muncii (fostul art. 76), concedierea dispusă cu nerespectarea
procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută, aşa încât se impune anularea
deciziei 1269/10.12.2008 emisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului S.
Referitor la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
6307 din 17 decembrie 2008, tribunalul a reţinut că acest act a fost emis tocmai ca şi
consecinţă a emiterii Deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean S., care a fost anulată.
Ori, în considerarea principiului conform căruia accesoriul urmează principalul, şi prin
raportare la dispoziţiile art. 123 (3) coroborate cu art. 31 din Legea nr. 128/1997, instanţa a
apreciat că şi Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6307 din
17 decembrie 2008, efect al deciziei anulate şi care, la rândul său, este de natură să producă
efectele destituirii contestatorului din funcţia de conducere, este emis în mod nelegal, motiv
pentru care se impune şi anularea acestuia.
Potrivit art. 80 Codul muncii (fostul art. 78), în cazul în care concedierea a fost
efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa dispune anularea ei şi a obligarea
angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
Or, în speţă, contestatorul a solicitat şi aplicarea acestor prevederi, motiv pentru care,
ca şi consecinţă a anulării deciziei nr. 1269/10.12.2008 emisă de Inspectoratul Şcolar al
Judeţului S. şi a Ordinului 6307/2008, a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară
emiterii actului contestat, în sensul reintegrării contestatorului pe funcţia şi postul deţinute
anterior emiterii celor două acte sus – menţionate, urmând ca intimaţii să fie obligaţi la plata
unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de
care ar fi beneficiat contestatorul, calculată de la data emiterii deciziei şi până la reintegrarea
efectivă a contestatorului.
În legătură cu această împrejurare, trebuie de precizat că, aşa cum rezultă din
considerentele anterioare referitoare la cadrul legislativ incident, în speţă se conturează o
dublă jurisdicţie, atât canonică, cât şi cea determinată de legislaţia muncii.
Prin urmare, tribunalul, fără a analiza legalitatea şi temeinicia Deciziei IPS P. nr.
59/2008 (fila 11) prin care s-a retras contestatorului, binecuvântarea ca acesta să exercite
funcţia de director şi profesor la Seminarul Teologic, concluzionează că acest act nu
constituie un impediment pentru repunerea contestatorului în funcţia de conducere avută
anterior, în condiţiile în care această decizie a fost motivată exclusiv, tocmai pe rapoartele
întocmite de Inspectoratul Şcolar Judeţean S., rapoarte care constituie acte subsecvente
emiterii actelor anulate, şi care, la rândul lor, sunt implicit desfiinţate, în considerarea
principiului accesoriul urmează principalul, şi nu din considerente ce ţin de specificul
jurisdicţiei canonice.
În atare împrejurări, apărările formulate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, prin Notele de şedinţă de la filele 7 – 11 dosar fond vol. II nu pot fi
primite.
În plus, prezentarea contestatorului la Colegiul de informatică „S.H.” S. demonstrează
că acesta a urmat cele hotărâte tocmai prin actele contestate prin prezenta acţiune.
Pe de altă parte, atâta timp cât în cauză sunt incidente motive de nulitate absolută a
actelor contestate, nu se mai impune analizarea temeiniciei măsurii de sancţionare
disciplinară.
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Potrivit art. 274 Cod procedură civilă, partea care cade în pretenţii va fi obligată, la
cerere, să plătească cheltuielile de judecată.
Având în vedere că la dosar nu există probe privind existenţa, întinderea acestor
cheltuieli, tribunalul a respins ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea intimaţilor la
plata cheltuielilor de judecată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâţii Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice (fost M.E.N., M.E.C.T.S.) şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului S., care a fost
calificat de instanţă ca fiind recurs, prin încheierea de şedinţă de la termenul din 10.09.2015,
pentru considerentele arătate în cuprinsul acesteia.
În motivarea recursului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a arătat că din
cuprinsul considerentelor, rezultă că prima instanţă se limitează doar la a reţine dubla
jurisdicţie a directorului unităţii de învăţământ cu profil teologic: canonică şi administrativă
(atât a inspectoratului şcolar al judeţului cât şi a Sfântului Sinod şi a chiriarhului locului), fără
a analiza consecinţele unei astfel de subordonări în raport cu prevederile legale şi cu probele
administrate în cauză.
Astfel, potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. l28/2007 (în vigoare la acea dată)
„Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului
desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul consultativ
al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului”.
În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al articolului mai sus arătat „Directorii
unităţilor din învăţământul liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în
urma câştigării concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea
inspectorului şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani”.
Această prevedere este în concordanţă cu dispoziţiile art. 142 alin.(9) din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (în vigoare
pentru perioada incidentă) care dispune că: „Directorii unităţilor din învăţământul liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma câştigării concursului, prin ordin
al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea inspectorului şcolar general, pentru o
perioada de 4 ani”.
Aşa cum a precizat reclamantul şi cum se poate lesne constata din probele depuse la
dosar - ordinul de numire în funcţia de director nr. 384 din 19.02.2007, respectiv contractul de
management educaţional încheiat cu inspectorul şcolar general nr. 2009 din 12.03.2007numirea în funcţia de director a fost dispusă pentru o perioada de 4 ani, perioadă în care celui
numit în această funcţie i se rezervă catedra pe care este titular.
Prin sentinţa criticată, instanţa de fond a ignorat aceste prevederi legale în materie
dispunând obligarea instituţiei la reintegrare şi plata unor drepturi salariale pentru o perioadă
ce depăşeşte durata pentru care contestatorul a fost numit în funcţia de director.
Pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere din
învăţământ o condiţie esenţială este aceea ca participantul să aibă calitatea de cadru didactic
titular (deci, să fie angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată). Prin
soluţia dată, aceea de a dispune reintegrarea şi acordarea drepturilor salariale cuvenite până la
data reintegrării efective, instanţa a confundat contractul individual de muncă cu contractul de
management educaţional. Susţin acest aspect motivat de faptul că s-a dispus reintegrarea
efectivă a reclamantului fără să aibă în vedere că la data de 20.02.2012, contractul de
management educaţional ar fi ajuns la termenul pentru care a fost încheiat.
Contractul de management nu este un contract individual de muncă. El este asimilat
contractului de mandat, sens în care a ataşat practică judiciara, respectiv o speţă similară
(Decizia ÎCCJ nr. 3510/16.06.2011 pronunţată în dosarul nr. l28/45/2010).
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În cadrul contractului nu există clauze conform cărora durata să poată fi prelungită pe
anumite perioade de timp, în speţă pe perioada cât nu se exercită efectiv funcţia de inspector
şcolar general din diferite motive. Aşa cum a reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în
dosarul nr. l28/45/2010, „nici o prevedere legală nu statuează cu privire la prelungirea unui
contract peste perioada încheierii acestuia. Contractul este legea părţilor şi nimeni nu se poate
substitui voinţei părţilor. Astfel, prelungirea duratei contractului de management reprezintă o
modificare a acestuia, iar suplinirea acordului uneia dintre părţi cu privire la durata
contractului ar însemna o încălcare a principiului libertăţii contractuale, precum şi a
dispoziţiilor legale care prevăd o durată a mandatului de 4 ani de la data numirii în funcţie.
Or, prelungirea contractului de management, astfel cum s-a solicitat prin acţiune, nu este
atributul instanţei de judecată, care nu se poate substitui voinţei părţilor”.
Mai mult, potrivit dispoziţiilor legii nimeni nu poate interveni peste voinţa părţilor.
În atare situaţie, la data de 20.02.2012 a expirat de drept temeiul juridic în care
conferea reclamantei dreptul de a exercita funcţia de inspector şcolar general.
Sentinţa civilă recurată obligă Ministerul Educaţiei la reintegrarea reclamantului în
funcţia deţinută anterior. Or, dacă actul administrativ în baza căruia reclamantul şi-a exercitat
funcţia de director general a încetat să îşi mai producă efectele, ministerul se află în
imposibilitatea legală de a mai putea proceda la reintegrare.
Orice demers administrativ trebuie să aibă la bază legea. Titlurile executorii nu pot fi
aplicate în lipsa unui fundament juridic care să justifice acel demers.
Măsura reintegrării nu este nelimitată în timp. Nu se poate proceda la reintegrare chiar
dacă există un titlu executoriu în acest sens, dacă lipsesc temeiurile juridice care trasează
existenţa unor raporturi juridice între părţi. În speţă, raportul juridic care a existat între
minister şi reclamant, respectiv OMECT nr. 384/2007 privind numirea în funcţia de director
general la Seminarul Teologic M.D. a încetat să îşi producă efectele de drept.
Nimeni nu poate fi obligat la efectuarea unor operaţiuni juridice cu imposibilitatea
aplicării în practică şi peste dispoziţiile legale.
Un alt argument în susţinerea nelegalităţii sentinţei civile privind obligarea
Ministerului Educaţiei la plata drepturilor salariale, de la data emiterii ordinului prin care a
fost comunicată decizia de sancţionare emisă de inspectorul şcolar general şi până la data
reintegrării efective (reintegrare care la această dată nu mai este posibilă dat fiindcă a expirat
perioada pentru care fusese numit prin ordin de ministru) are la bază condiţiile impuse de
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr.
3142 din 25 ianuarie 2006 (conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1007.
Astfel, pentru ocuparea prin concurs a funcţiei de director al unei unităţi de învăţământ
cu profil teologic, ţinând cont de dubla jurisdicţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin.
(6) din Metodologia mai sus arătată, candidatul trebuia să depună dovadă „Binecuvântării”
din partea Cultului din care făcea parte.
În condiţiile în care, instanţa a reţinut dubla jurisdicţie a directorului unităţii de
învăţământ teologic (canonica şi administrativă), raportat la legislaţia specială în materie şi în
baza probelor administrate ar fi trebuit să constate că înainte de decizia de sancţionare a
inspectorului şcolar general nr. 1269/10.12.2008, binecuvântarea cultului i-a fost retrasă prin
Decizia Arhiepiscopului nr. 57/2008, ce a fost înregistrată la Seminarul Teologic sub nr.
596/l3.11.2008.
Pe cale de consecinţă, potrivit principiului simetriei actelor juridice, lipsa sau
retragerea acestei „Binecuvântări” are drept consecinţă, încetarea calităţii de director al
unităţii de învăţământ teologic, situaţie care nu a fost analizată de prima instanţă.
Instanţa de fond era obligată de a analiza prezenta cauză sub toate aspectele şi de a
constata încetarea contractului de management ca urmare a lipsei uneia dintre condiţiile
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esenţiale care a stat la baza ocupării postului şi anume „Binecuvântarea” cultului. Cu alte
cuvinte, instanţa nu putea să dispună reintegrarea pe un post pentru care, începând cu data de
15.11.2008, reclamantul nu mai îndeplinea condiţiile impuse şi drept urmare nu putea dispune
nici plata drepturilor salariale până la data reintegrării efective.
Un alt aspect relevant şi pe care prima instanţă a omis a-l analiza, se desprinde din
adresa înregistrată la Inspectoratul Şcolar al judeţului S. la data de 25.11.2008, prin care
însuşi contestatorul informează inspectorul şcolar general despre faptul că i s-a retras
Binecuvântarea arhierească. Totodată contestatorul arată că înţelege să se supună hotărârii
Arhiepiscopiei S. şi R., prin care odată cu retragerea binecuvântării pentru ocuparea funcţiei
de director, stabileşte că acesta îşi va desfăşura activitatea ca profesor de religie, cu o normă
întreagă, la Liceul de Informatică S.H. S.
Astfel, având în vedere conţinutul acestei informări adresate inspectorului şcolar
general se poate aprecia că actul de voinţă al contestatorului îl reprezintă o demisie implicită
sau o solicitare de încetare a contractului de management prin acordul părţilor potrivit art. 9
din contractul nr. 2089/12.03.2007.
În motivarea recursului Inspectoratul Şcolar al judeţului S. a arătat că este unanim
acceptat că raportul juridic generat de contractul de management educaţional pe funcţiile de
conducere din învăţământ nu este altceva decât un raport de muncă iar contractele de
management educaţional încheiate pentru funcţiile de conducere neînsemnând decât acte
adiţionale la contractele individuale de muncă pentru funcţia de bază, de profesor, care se
modifică pe perioadă determinată, prin adăugarea de noi atribuţii în schimbul unei
indemnizaţii de conducere, calculată la norma de bază.
Prin urmare, dreptul aplicabil raportului de muncă dedus judecăţii este reprezentat de
legislaţia specifică personalului didactic în vigoare la data naşterii raportului de muncă, Legea
nr. 84/1995, Legea învăţământului şi Legea nr. 128/1997, Statutul personalului didactic, (în
prezent abrogate) precum şi de dreptul comun reglementat de Codul Muncii, Legea nr.
53/2003.
Faţă de aceste reglementări, în speţa dedusă judecăţii, la data soluţionării ei, existau 4
cauze concomitente de încetare a contractului de management nr. 2089/12.03.2007, ce stă la
baza raportului dedus judecăţii şi a dreptului pretins, iar instanţa nu a analizat nici una dintre
ele, după cum urmează:
O încetare de drept a contractului, reglementată de art. 56 alin. (1) lit. h) din Codul
Muncii (în prezent lit. g din codul respectiv), retragerea de către autorităţile competente a
avizului necesar exercitării funcţiei.
Prin Decizia nr. 2993/12.11.2008, Arhiepiscopia S. şi R., în temeiul Protocolului nr.
150052/7758/11.09.1990 încheiat cu Ministerul Educaţiei, (în prezent înlocuit de Protocolul
nr. 9217/5120/2014) a decis retragerea avizului acordat contestatorului, pentru ocuparea
funcţiei de conducere de director la Seminarul Teologic S.. Cum aceste decizii nu au fost
contestate şi nici anulate sau revocate niciodată, motivul de încetare este născut, actual şi
reglementat de lege, în succesiunea ei în timp, drept urmare raportul contractual era încetat de
drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei forme, chiar de la data sesizări iniţiale a
primei instanţe.
O încetare a contractului prin demisie, reglementată de art. 79 din Codul Muncii (în
prezent art. 81 din cod).
Prin cererea înregistrată la Inspectorului Şcolar S. cu nr. 14.760/04.12.2008 (depusă la
dosar) contestatorul declară că a luat la cunoştinţă de hotărârea Arhiepiscopiei şi că se va
supune hotărârii autorităţilor bisericeşti, avertizând că va părăsi postul de conducere şi va
reveni la catedra pe care este titular.
Urmare a acestui fapt, cu aceeaşi dată, fără nici un termen de preaviz, fără a preda
gestiunea şi fără a aştepta un document din partea angajatorului, contestatorul a părăsit
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conducerea Seminarului şi nu a mai răspuns niciunei invitaţii, inclusiv pentru cercetare
prealabilă, comunicată prin confirmare de primite cu nr. 14.935/08.12.2008 (existentă la
dosar).
O încetare ca sancţiune disciplinară, conform art. 263 din Codul Muncii (în prezent
art. 247 din cod) şi art. 115 şi următoarele din Legea nr. 128/1997, Statutul personalului
didactic (în prezent abrogată).
Deoarece reclamantul, înainte de primirea vreunei comunicări din partea angajatorului
privind încetarea contractului, ca urmare a retragerii avizului de către autoritatea competentă,
a părăsit conducerea unităţii şcolare, fără a preda gestiune, documente, chei de la încăperi şi
mobilier şi lăsând documente anterioare nesemnate iar personalul fără salarii (în perioada
plăţii acestora) creând astfel grave disfuncţiuni în activitatea unităţii, inspectoratul şcolar a
dispus eliberarea lui disciplinară din funcţie, după efectuarea cercetării disciplinare în lipsă,
reclamantul, invitat legal, refuzând să se prezinte la audieri (ca de altfel şi la postul deţinut).
Acest aspect de asemenea nu a fost analizat de nici o instanţă, sub motiv că fost
analizat de autoritatea jurisdicţională, Colegiul de Disciplină de pe lângă Ministerul Educaţiei.
Încetarea prin expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, reglementată
de art. 56 alin. (1) lit. j) din Codul Muncii (în prezent lit. i) din cod).
Aşa cum rezultă şi din considerentele sentinţei, contractul de management se încheie,
potrivit legii, pe o perioadă determinată, de 4 ani. În speţă, contractul de management nr.
2089/12.03.2007, încheiat de reclamant, expira de drept la data de 12.03.2011. Aşadar a
dispune în anul 2015 reintegrarea contestatorului pe un drept afectat de timp, împlinit din
2011, nu se poate face decât cu ignorarea oricărui principiu de drept.
Apreciază că în cauză calea de atac este cea a recursului, potrivii legii de la data
sesizării instanţei şi nu cea a apelului, conform NCPC.
Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate, probatoriului administrat şi
dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:
Dispoziţiile art. 142 alin.9 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare la data la care a fost emis Ordinul
MEC nr. 384 din 19 februarie 2007 privind numirea în funcţia de director a reclamantului la
Seminarul Teologic M.D. prevedeau că: „Directorii unităţilor din învăţământul liceal,
postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma câştigării concursului, prin ordin
al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea inspectorului şcolar general, pentru o
perioadă de 4 ani”.
Dispoziţiile articolul 21 alin. (2) din Legea nr. l28/2007 erau în acelaşi sens, stabilind
că: „Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării
concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul
consultativ al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului”.
În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al articolului 21 din Legea nr. 128/1997:
„Directorii unităţilor din învăţământul liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt
numiţi, în urma câştigării concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la
propunerea inspectorului şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani”, iar potrivit aliniatului
(5), pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de
management educaţional cu inspectorul şcolar general.
Din lecturarea acestor dispoziţii legale rezultă că acest contract de management
educaţional, deşi supus legislaţiei muncii, are o durată determinată stabilită prin lege, de patru
ani şi presupune un cumul de funcţii în aceeaşi unitate: funcţia de execuţie care se referă la
cea de profesor exercitată în baza contractului de muncă şi cea de director exercitată în baza
contractului de management educaţional.
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Potrivit Ordinului nr. 384/19 februarie 2007, contestatorul a fost numit în funcţia de
director al Seminarului Teologic M.D. S., pe o perioadă de 4 ani, cu rezervarea catedrei pe
care este titular – fila 6 dosar fond vol. I.
În considerarea acestui Ordin, între contestator şi Inspectoratul Şcolar Judeţean S. s-a
încheiat contractul de management educaţional nr. 2089/12 martie 2007 – filele 7 – 9 dosar
fond vol. I.
În privinţa duratei acestui contract, la articolul (3) se prevede că este de 4 ani de la
data numirii în funcţie, mai exact de la 19 februarie 2007 şi până la 19 februarie 2011, având
în vedere că numirea în funcţie a reclamantului s-a făcut la data de 19 februarie 2007,
conform celor prevăzute în articolul 1 aliniatul 1 din Ordinul nr. 384/2007.
Decizia nr. 1269 din 10.12.2008 emisă de I.Ş.J. S. a avut în vedere destituirea
reclamantului din funcţia de director la Seminarul Teologic Liceal Ortodox M.D. S. şi nu din
cea de execuţie, iar Ordinul nr. 4692 din 22.12.2008 al MEC s-a emis în vederea comunicării
acestei sancţiuni reclamantului.
Prima instanţă a anulat decizia nr. 6307/17.12.2008 şi actul subsecvent reprezentat de
Ordinul nr. 1269/10.12.2008 însă, problema care se pune este aceea de a se stabili în ce
măsură în cauză se mai putea da eficienţă dispoziţiilor art.78 din Codul muncii şi dacă mai era
posibilă reintegrarea contestatorului în funcţia de director .
Curtea apreciază că repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei nr. 1269
din 10.12.2008 nu mai era posibilă atât timp cât contractul de management a încetat de la data
de 19 februarie 2011, deci cu mai mult de patru ani înainte de a se pronunţa sentinţa atacată în
prezenta cauză.
Dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Codul muncii prevăd că în cazul în care se dispune
anularea concedierii, angajatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
În cauză, Curtea apreciază că aceste despăgubiri nu pot fi acordate reclamantului decât
pentru perioada inclusă între data concedierii sale din funcţia de director şi data încetării
contractului de management, întrucât aşa cum s-a arătat acesta nu mai poate fi repus în
funcţie, ca urmare a împlinirii duratei pentru care s-a încheiat contractul de management
educaţional.
Instanţa de apel nu poate reţine celelalte motive invocate prin memoriile de recurs.
Pentru exercitarea funcţiei de director la Seminarul Teologic nu se cere condiţia
existenţei „binecuvântării” din partea Arhiepiscopului. Protocolul nr. 1500052/
7758/11.09.1990 la care face referire recurentul ISJ S. nu impune o asemenea condiţie pentru
ocuparea unei funcţii de conducere în cadrul instituţiilor de învăţământ teologic ortodox.
Contrar celor susţinute de recurentul MEC, depunerea dovezii „binecuvântării” este
prevăzută de Ordinul nr. 3142/2006 ca o condiţie doar la momentul înscrierii candidatului la
concurs nu şi pentru menţinerea sa în funcţie, pentru a se putea reţine că a intervenit încetarea
de drept a contractului de management, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 lit. h din Codul
muncii, odată cu retragerea acestei binecuvântări în cazul reclamantului la data de 15.11.2008,
prin decizia nr. 57/2008.
Nefondat susţine recurentul ISJ S. că în cauză contractul de management a încetat ca
urmare a demisiei reclamantului.
Potrivit art. 79 alin. (1) din Codul muncii, „Prin demisie se înţelege actul unilateral de
voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea
contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.” În speţă
recurentul IŞJ Suceava nu a depus un înscris din care să rezulte fără echivoc voinţa
reclamantului în sensul denunţării unilaterale a contractului de management educaţional,
pentru ca instanţa să poată da eficienţă dispoziţiilor art. 79 din Codul muncii.
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Faţă de considerentele expuse, Curtea în temeiul art.312 alin. (1) Cod procedură civilă
a admis recursurile, a înlăturat dispoziţia privind reintegrarea contestatorului pe funcţia şi
postul deţinute anterior emiterii Ordinului nr. 6307/17.12.2008 şi a deciziei nr.
1269/10.12.2008 şi a obligat intimaţii la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate
majorate, reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul calculată de
la data emiterii deciziei şi până la data de 19.02.2011, inclusiv.
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Asigurări sociale
27. Deschidere iniţială drept de pensie
Drepturile de pensie ale recurentei nu s-au deschis la data de 7 martie 2011, ci la data
de 7 martie 2006, când reclamanta a fost înscrisă iniţial la pensie anticipată parţială.
La data de 7 martie 2011, doar s-a transformat pensia anticipată parţială în pensie
pentru limită de vârstă.
Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă nu este
echivalentă cu deschiderea iniţială a dreptului de pensie pentru a se putea concluziona că
reclamanta recurentă beneficiază de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum au
fost acestea ulterior modificate prin O.U.G. nr. 1/2013.
(Secția I Civilă, decizia nr. 52 din 12.02.2015)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 30.05.2012 şi înregistrată sub nr.
69../86/2012, reclamanta N. M. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii S.
pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată aceasta la anularea deciziei nr.
258858 din 18.06.2011 şi întocmirea unui calcul al punctajului de pensie realizat lunar prin
raportarea salariului brut lunar individual, a contribuţiei individuale la asigurările sociale,
raportat la salariul realizat lunar; calcularea punctajului de pensie pentru perioada 1992 –
2001, perioadă care a fost omisă la calcularea pensiei anticipate şi la pensia pentru limită de
vârstă.
În motivarea acţiunii a arătat reclamanta că prin răspunsurile primite de la pârâtă i s-a
adus la cunoştinţă faptul că în adeverinţa depusă la Casa Judeţeană de Pensii S. sunt
menţionate salariile brute şi, conform legii, acestea nu pot fi luate în calcul. De asemenea, prin
adresa nr. 1217 din 21.03.2012 a fost înştiinţată că petiţia sa a fost înaintată la Casa Naţională
de Pensii, primind un nou răspuns prin hotărârea nr. 1404 din 19.04.2011, cu toate că
plângerea s-a înaintat la data de 21.03.2012, iar răspunsul a fost primit la 19.04.2011.
Mai arată reclamanta că înţelege să conteste faptul că pârâta nu i-a luat în calcul
perioada 1992 – 2001, precum şi decizia nr. 258858 din 3.05.2012, care a fost incorect
calculată.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, precum şi prin precizări, pârâta a invocat excepţia
autorităţii lucrului judecat, motivat de faptul că a mai contestat aceste drepturi care au fost
tranşate prin sentinţa civilă nr. 922 din 25.06.2007, rămasă definitivă şi irevocabilă,
contestaţia fiind respinsă ca nefondată.
De asemenea, a invocat excepţia prematurităţii introducerii acţiunii în ceea ce priveşte
contestarea deciziei nr. 258858 din 24.08.2012, emisă de Casa Judeţeană de Pensii S., având
în vedere că nu s-a respectat procedura prealabilă prevăzută de art. 149 alin. (1) din Legea nr.
263/2010.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de aceea că în
dosarul de pensie al reclamantei nu există adeverinţe care să ateste sporul de vechime după
data de 1.04.1992, aspect specificat atât în hotărârea Comisiei centrale de contestaţii, cât şi în
hotărârile judecătoreşti aflate la dosar. Pe de altă parte, consideră că drepturile de pensie
cuvenite au fost corect stabilite, conform documentaţiei aflate la dosarul de pensionare, astfel
că nu se justifică admiterea cererii de daune morale aşa cum a pretins reclamanta, care nu a
fost în nici un fel prejudiciată.
Prin sentinţa nr. 123 din 14 ianuarie 2013, Tribunalul Suceava a respins excepţia
autorităţii lucrului judecat, invocată de pârâtă, ca nefondată, a respins excepţia prematurităţii
contestaţiei îndreptate împotriva deciziei nr. 258858 din 24.08.2012, invocată de pârâtă, ca
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nefondată, a respins contestaţia ca nefondată.
Examinând cu prioritate excepţiile invocate de către pârâtă prin întâmpinare, în
condiţiile dispoziţiilor art. 137 Cod procedură civilă, tribunalul a reţinut că acestea nu sunt
date în speţă.
În ceea ce priveşte fondul litigiului, din examinarea deciziilor contestate, a
documentaţiei care a stat la baza emiterii acestora, a hotărârii nr. 1404 din 19.04.2012 emisă
de Comisia Centrală de Contestaţii a Casei Naţionale, iniţial,instanţa a reţinut că reclamanta a
fost beneficiara unei pensii anticipată parţială, începând cu data de 7.03.2006, conform
deciziei nr. 258858 din 14.04.2006 emisă de Casa Judeţeană de Pensii S.
Această decizie a fost contestată de către reclamantă în instanţă, iar prin sentinţa civilă
nr. 922 din 25.06.2007, rămasă irevocabilă, Tribunalul Suceava i-a respins contestaţia ca
nefondată, reţinându-se că drepturile de pensie stabilite în favoarea reclamantei prin decizia
contestată sunt corecte.
Prin cererea înregistrată sub nr. 49666 din 21.04.2010 în evidenţele pârâtei, reclamanta
a solicitat transformarea pensiei anticipată parţială în pensie pentru limită de vârstă.
Prin decizia nr. 258858 din 18.06.2011, pârâta a dispus transformarea pensiei
anticipată parţială în pensie pentru limită de vârstă, conform prevederilor art. 67 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii, drepturile fiind acordate începând cu data de
1.04.2011.
Reclamanta a formulat contestaţie împotriva acestei decizii la Comisia Centrală de
contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), invocând următoarele
motive:
- neacordarea drepturilor de pensie pentru limita de vârsta începând cu data îndeplinirii
condiţiilor, respectiv 7.03.2011;
- nevalorificarea retribuţiilor brute acordate în perioada 01.07.1969 - 01.07.1992,
conform înregistrărilor efectuate în adeverinţa nr. 246 din 14.12.2006, eliberată de către S.C.
D. S.A. V.;
- determinarea punctajelor medii anuale aferente perioadei 01.01.1992 - 01.04.2001
fără a se utiliza şi sporul pentru vechimea în muncă;
- recalcularea drepturilor de pensie întrucât consideră că nu ar fi beneficiat de un
calcul corect;
- lămuriri cu privire la modul în care a fost stabilită pensia anticipată parţială.
În urma analizării contestaţiei, comisia a emis hotărârea nr. 1404 din 19.04.2012, prin
care se reţine următoarele:
În ceea ce priveşte valorificarea adeverinţei nr. 246 din 14.12.2006, eliberată de către
S.C. D. S.A. V., în mod corect nu au fost utilizate retribuţiile brute realizate de către
reclamantă în perioada 1.07.1969 - 01.07.1992, întrucât conform prevederilor art. 165 alin.
(1) din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare se au în vedere salariile brute
sau nete aşa cum au fost înregistrate în carnetul de muncă;
- pentru perioada 01.06.1974 – 01.04.1992 sporul de vechime a fost corect valorificat
conform prevederilor art. 165 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, actualizată.
- în mod corect nu a fost valorificat sporul de vechime aferent perioadei 01.04.1992 01.04.2001 întrucât pentru aceasta perioadă reclamanta nu a prezentat nici un act doveditor;
- prin decizia nr. 258858 din 18.06.2011, Casa Judeţeană de Pensii S. a acordat eronat
drepturile de pensie de la data de 01.04.2011, iar în mod corect acestea trebuiau acordate
începând cu data 7.03.2011, întrucât, conform prevederilor legale, pensia se acordă de la data
îndeplinirii condiţiilor privind acordarea pensiei pentru limita vârsta.
Având în vedere cele de mai sus, Comisia de Contestaţii din cadrul CNPP a admis
parţial contestaţia reclamantei N. M. împotriva deciziei nr. 258858 din 18.06.2011 şi a dispus
revizuirea deciziei nr. 258858 din 18.06.2011, în sensul acordării drepturilor de pensie pentru
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limită de vârstă începând cu data de 7.03.2011, respingând ca fiind neîntemeiate celelalte
obiecţiuni formulate de către reclamantă.
În baza dispoziţiilor acestor hotărâri, pârâta a emis decizia nr. 258858 din 3.05.2012,
prin care a corectat data înscrierii la pensie pentru limită de vârstă a reclamantei, respectiv
7.03.2011, în loc de 1.04.2011, totodată a fost achitată reclamantei diferenţa de pensie
cuvenită în sumă de 136 lei.
Reclamanta contestă această din urmă decizie şi, totodată, hotărârea comisiei de
contestaţii întrucât la calculul pensiei sale nu s-a luat în considerare perioada 1992 – 2002,
perioadă care a fost omisă a se lua în calcul şi la stabilirea pensiei anticipată parţial.
Pentru aceleaşi motive, contestă şi decizia nr. 258858 din 24.08.2012 şi solicită
obligarea pârâtei la plata de daune morale în valoare de 30.000 euro pentru că a prejudiciat-o
printr-un calcul greşit al pensiei.
Referitor la decizia prin care s-a stabilit dreptul reclamantei la pensie anticipată
parţială nr. 258858 din 14.04.2006, şi care vizează şi valorificarea perioadei 1992 – 2002,
aceasta a fost verificată în instanţă, conform sentinţei civile nr. 922 din 25.06.2007.
Tribunalul Suceava a stabilit cu putere de lucru judecat că drepturile au fost corect calculate,
astfel încât aceste aspecte nu mai pot fi repuse în discuţie în judecata de faţă.
În mod corect Comisia de contestaţii, în considerentele hotărârii contestate, a constatat
că pentru perioada 1.04.1992 – 1.04.2001, la determinarea pe anuale nu a fost valorificat
sporul de vechime întrucât nu a fost prezentat nici un act doveditor în acest sens, de către
reclamantă.
Prin prisma aceloraşi argumente reclamanta critică şi decizia nr. 258858 din
24.08.2012, susţinând că în mod nelegal nu a fost valorificată perioada 1.01.1992 – 1.04.2001,
întrucât a achitat toate contribuţiile la bugetul de asigurări sociale.
Din examinarea situaţiei privind activitatea în muncă şi a extrasului din carnetul de
muncă, înscrisuri pe care reclamanta le-a invocat în susţinerea cererii sale, tribunalul a reţinut
că aceasta nu a făcut dovada că a beneficiat de spor de vechime în această perioadă, prin lipsa
unor astfel de menţiuni în carnetul de muncă şi nedepunerea unor adeverinţe emise de fostul
angajator care să ateste că a beneficiat de acest spor în perioada în litigiu.
Faţă de aceste considerente, în mod corect pârâta i-a respins contestatoarei, cererea de
recalculare a drepturilor de pensie prin decizia nr.258858/24.08.2012.
Pe cale de consecinţă, a fost respinsă şi cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la
plata daunelor morale, ca nefondată.
Aşa fiind, în temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (3), 149, 151 raportat la art. 153 alin.
(1) lit. g din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, contestaţia a fost
respinsă ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta N. M., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie, motivat de faptul că drepturile de pensie nu i-au fost corect
calculate.
Arată recurenta că a solicitat calculul pensiei şi raportat la perioada 1992-2001,
perioadă care a fost omisă a fi luată în considerare; că nu ştie cum prima instanţă a ajuns la
concluzia că pensia a fost corect calculată, în condiţiile în care chiar Casa Naţională de Pensii
recunoaşte că această perioadă nu a fost valorificată la stabilirea drepturilor de pensie şi că
intimata a refuzat în mod regulat să-i calculeze în mod corect cuantumul pensiei.
Cererea de recurs nu a fost motivată în drept.
Intimata Casa Judeţeană de Pensii S. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea recursului ca nefondat.
Prin decizia nr. 921 din 2.07.2013, Curtea de Apel Suceava a admis recursul declarat
de reclamantă, a casat sentinţa civilă nr. 123 din 21 ianuarie 2013 pronunţată de Tribunalul
Suceava în dosarul nr. 6922/86/2012 şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
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Pentru a hotărî astfel, Curtea de Apel Suceava a reţinut că nemulţumirea concretă a
recurentei, manifestată atât în cuprinsul cererii introductive de prima instanţă, cât şi prin
memoriul de recurs, vizează modul în care i-au fost calculate drepturile de pensie care i se
cuvin, nemulţumire având la bază faptul că nu i-au fost luate în considerare toate perioadele
care constituie stagiu de cotizare şi totalitatea veniturilor realizate şi înscrise în carnetul de
muncă.
În analizarea acestei pretenţii concrete a părţii trebuie pornit de la ceea ce s-a stabilit
prin decizia nr. 258858 din 18 iunie 2011, decizie privind acordarea pensiei pentru limită de
vârstă şi de la data de la care drepturile de pensie au fost stabilite, respectiv 1.04.2011.
Această decizie a fost contestată la Comisia Centrală de Contestaţii, iar prin hotărârea
nr. 1404 din 19 aprilie 2011 a fost admisă parţial contestaţia şi s-a dispus obligarea Casei
Judeţene de Pensii S. la revizuirea deciziei nr. 258858 din 18 iunie 2011, sub aspectul
acordării drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, începând cu data de 7 martie 2011.
Celelalte obiecţiuni formulate de reclamantă au fost respinse ca neîntemeiate.
Ulterior, în acord cu cele stabilite prin hotărârea comisiei, intimata Casa Judeţeană de
Pensii S. a emis decizia nr. 258858 din 3 mai 2012, stabilind drepturile de pensie pentru limită
de vârstă în favoarea reclamantei recurente, începând cu data de 7 martie 2011.
Activitatea instanţei de judecată cuprinde două funcţii procesuale, una în continuarea
celeilalte, anume: cercetarea cauzei şi soluţionarea cauzei.
Cercetarea cauzei duce la stabilirea, în baza probelor administrate, a situaţiei de fapt,
iar soluţionarea cauzei constă în pronunţarea hotărârii, prin aplicarea normelor de drept
substanţial corespunzătoare situaţiei de fapt stabilite.
Or, considerentele hotărârii primei instanţe, considerente ce vizează fondul pricinii
deduse judecăţii, redau în întregime susţinerile intimatei din cuprinsul întâmpinării depuse în
faţa instanţei de fond (filele 26-27 dosar fond), fapt care duce la concluzia că lipseşte practic o
componentă esenţială a activităţii instanţei, şi anume cercetarea cauzei.
Rolul instanţei de control judiciar este de a verifica, în urma declanşării căii de atac a
recursului, legalitatea şi temeinicia hotărârii instanţei de fond.
Or, această verificare se poate face numai raportat la ceea ce a reţinut prima instanţă,
în baza probelor pe care le-a administrat şi nu raportat la considerente care redau în întregime
susţinerile uneia dintre părţi.
Tocmai pentru că nu a fost de acord cu aceste susţineri ale intimatei, reclamanta s-a
adresat unei instanţe de judecată, instanţă de judecată care le-a preluat în întregime, în loc să
facă reţineri proprii argumentate pe materialul probator administrat, situaţie care echivalează
cu necercetarea fondului pricinii deduse judecăţii.
Contestându-se modul de calcul al drepturilor de pensie, raportat la perioadele care au
fost sau nu valorificate, la venituri care au fost sau nu luate în considerare, proba utilă ce
trebuie administrată în cauză este un raport de expertiză contabilă, raport care necesită
cunoştinţe de specialitate şi presupunea o activitate de cercetare a împrejurărilor de fapt în
legătură cu obiectul litigiului, împrejurări invocate de reclamanta recurentă şi pe care se
sprijină pretenţia concretă dedusă judecăţii.
Este adevărat că această probă urmează a fi administrată cu respectarea drepturilor şi
obligaţiilor impuse de dispoziţiile procedurale civile.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, a reţinut instanţa de control judiciar că
procesul a fost soluţionat fără a se intra în cercetarea fondului, fapt care determină, în acord
cu prevederile art. 312 alin. (5) Cod procedură civilă, casarea hotărârii atacate şi trimiterea
cauzei spre rejudecare primei instanţe.
Această casare se impune pentru a se respecta principiul celor două grade de
jurisdicţie, pentru ca instanţa de fond să pronunţe ea însăşi, mai întâi o soluţie în chestiunea
litigioasă dedusă judecăţii.
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Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 16.07.2013, părţile
fiind legal citate pentru termenul de judecată din 16 septembrie 2013.
La termenul de judecată din 17 septembrie 2013, în baza art. 315 alin. (1) Cod
procedură civilă, instanţa a pus în discuţia părţilor, necesitatea efectuării unei expertize
contabile, pentru ca un expert să verifice dacă toate veniturile realizate de reclamantă au fost
valorificate, având în vedere dispoziţiile obligatorii ale instanţei de control judiciar.
În acest sens, a pus în vedere ambelor părţi să formuleze obiective, la filele 66 – 78
dosar rejudecare regăsindu-se lucrarea.
Prin sentinţa civilă nr. 1512 din 18 septembrie 2014, Tribunalul Suceava a admis în
parte cererea astfel cum a fost precizată şi a obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii S. la
recalcularea drepturilor de pensie cuvenite reclamantei, cu luarea în considerare a
coeficienţilor de indexare anuali, de 43,3 % din salariul mediu brut, începând cu data de 10
martie 2011 şi la emiterea unei noi decizii în sensul menţionat.
A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 332 lei, reprezentând diferenţă
dintre drepturile de pensie pentru limită de vârstă stabilită şi valoarea pensie anticipate
parţiale, aferentă pentru perioada cuprinsă între data înscrierii la pensie şi emiterea deciziei de
pensionare 258858/18 iunie 2011 şi să-i plătească suma de 4073 lei, reprezentând diferenţa
dintre drepturile de pensie cuvenite ca urmare a aplicării coeficienţilor de indexare anuali şi
drepturile de pensie efectiv încasate, aferentă perioadei 7 martie 2011 – 31 ianuarie 2014.
În baza art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, privind ajutorul public judiciar în
materie civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 350 lei, cu titlu
de ajutor public judiciar acordată sub forma scutirii parţiale de la plata onorariului aferent
întocmirii expertizei contabile dispusă în cauză conform încheierilor nr. 610 din 21 noiembrie
2013 şi 234 din 7 aprilie 2014 au rămas în sarcina statului.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, la data de 10 martie 2006, reclamanta a
solicitat înscrierea la pensie anticipată parţială, la acea dată fiind în vigoare prevederile Legii
19/2000.
La data de 14 aprilie 2006 s-a emis decizia 258858, prin care s-a admis cererea
reclamantei, aceasta fiind înscrisă la pensie anticipată parţială, potrivit deciziei de la fila 47
din dosarul nr. 3464/C/2006, ataşat prezentului.
Prin sentinţa civilă 922 din 25 iunie 2007, s-a respins ca nefondată, contestaţia
formulată de N. M. împotriva deciziei 258858/14 aprilie 2006, sentinţa rămânând irevocabilă
prin decizia civilă nr. 696 din 30 octombrie 2007.
Prin urmare, în baza acestor hotărâri judecătoreşti, s-a stabilit cu autoritate de lucru
judecat, că, la data calculării şi stabilirii drepturilor de pensie anticipată parţială, pârâta Casa
Judeţeană de Pensii S. a luat în calcul salariile lunare înscrise în carnetul de muncă pentru
perioada 01.06.1974 – 01.04.1992, sporul de vechime în procentele corespunzătoare, iar
pentru perioada 01.06.1969 – 1998 şi procentul aferent pensiei suplimentare; că nu s-a dovedit
achitarea obligaţiilor de plată lunare la CAS, ajutor de şomaj, pensie suplimentară pentru
perioadele 01.07.1998 – 18.07.2001 şi nici pentru perioada 22.08.2001 – 01.05.2002.
Ulterior, reclamanta a solicitat transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie
pentru limită de vârstă, prin decizia 258858/18 iunie 2011, Casa Judeţeană de Pensii S.
dispunând în acest sens, în baza art. 67 din Legea 263/2011, drepturile fiind acordate începând
cu data de 01 aprilie 2011.
După cum rezultă din această decizie, s-au stabilit următoarele date: data înscrierii la
pensie: 07.03.2011; vârsta standard de pensionare – 59 de ani; stagiul complet de cotizare –
28 ani, în baza Legii 263/2010; stagiul de cotizare realizat – 29 ani, 2 luni şi 3 zile, din care,
în condiţii normale – 29 ani, 2 luni şi 3 zile; număr total puncte realizate – 23, 57806; punctaj
mediu anual – 0,84207 puncte, drepturile de pensie fiind stabilite în cuantum de 618 lei.
În al doilea ciclu procesual, în baza dispoziţiilor obligatorii ale instanţei de control
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judiciar, instanţa a administrat proba cu expertiza contabilă.
Potrivit concluziilor expertizei, rezultă că reclamanta a beneficiat de pensie pentru
limită de vârstă încă din anul 2011, aspect de altfel, statuat şi anterior, cu precizarea că cererea
pentru transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă a fost
formulată la data de 10 martie 2011.
Această decizie a fost revizuită prin decizia 258858/3 mai 2012, dată la care erau în
vigoare prevederile art. 170 din Legea 263/2010.
Potrivit acestui text, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un
indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe
anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată.
Alineatul 2 al aceluiaşi articol dispune în sensul că prevederile alin. (1) se aplică o
singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
De asemenea, art. 193 alin. 2 din Legea 263/2010 stabileşte că prevederile art. 102
alin. (2) – (6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2012.
Faţă de aceste circumstanţe, tribunalul a reţinut că în mod corect expertul a statuat că
la stabilirea drepturilor de pensie în baza deciziei emisă la data de 3 mai 2012, intimata nu a
aplicat acest indice de corecţie la punctajul mediu anual.
Prin urmare, algoritmul de calcul urmărit este unul logic, întrucât la nivelul anului
2011, salariul mediu brut a fost stabilit la valoarea de 2022 lei.
După cum rezultă din art. 15 din Cap. III al Legii 287/2010, privind bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
Prin urmare, intimata ar fi trebuit să urmeze algoritmul de calcul potrivit căruia
indicele de corecţie este de 43,3% din salariul de 2022 lei, împărţit la valoarea punctului de
pensie din anul 2011, adică la 732, 80 lei.
Este evident astfel, că şi diferenţa de pensie achitată de intimată către N. M. a fost
stabilită eronat, impunându-se emiterea unei noi decizii de pensie, prin care să se aplice acest
indice de corecţie.
În ceea ce priveşte susţinerile intimatei, potrivit cărora reclamanta nu poate beneficia
de prevederile art. 170 din Legea 263/2010, instanţa de fond le-a înlăturat ca nefondate,
întrucât legea nu face distincţie între persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis la
data de 1 ianuarie 2011 şi persoanele cărora li s-a transformat pensia anticipată parţială în
pensie pentru limită de vârstă.
Cert este că reclamanta a beneficiat de pensie limită de vârstă începând cu data de 1
aprilie 2011, dată la care erau în vigoare prevederile Legii 263/2010.
Faţă de aceste prevederi, sunt corecte şi concluziile raportului de expertiză, conform
cărora reclamanta nu a beneficiat nici de prevederile art. 193 din Legea 263/2010.
Astfel, documentaţia depusă la dosar de pârâtă relevă că, într-adevăr, cuantumul
pensiei pentru limită de vârstă nu a fost stabilit şi prin raportare la art. 193 şi art. 102.
Potrivit art. 193 din Legea 263/2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Alineatul (2) al aceluiaşi articol dispune în sensul că prevederile art. 102 alin. (2) (6), precum şi cele ale art. 169 alin. (6) şi art. 170 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
Prin urmare, reclamantei îi sunt aplicabile şi prevederile art. 102 alin. (2) – (6) din
Legea 263/2010.
Conform acestui text de lege, (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea
punctului de pensie este de 732,8 lei.
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*) În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei (a se vedea art. II din
O.U.G. nr. 1/2013)
**) În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei (a se vedea art. 18 din
Legea nr. 340/2013).
(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a
inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
(21) Începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuţi la alin. (2), utilizaţi la stabilirea
valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent
pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2) are valoare negativă,
la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2) au valori negative, se păstrează
ultima valoare a punctului de pensie.
(5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100%
din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe
anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la
majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.
(6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100%
din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.
Faţă de aceste dispoziţii, în mod corect, concluziile raportului de expertiză au stabilit
că intimata are de plătit o diferenţă neindexată, aferentă perioadei 07.03.2011 – 31.01.2014,
de 4073 lei, conform raţionamentului de calculd etaliat la fila 68 dosar, indexată cu indicii de
inflaţie; că diferenţa virată pentru perioada cuprinsă între data înscrierii la pensie şi emiterea
deciziei de pensionare privind limita de vârstă, nr. 258858 din 18 iunie 2011 a fost calculată
eronat, intimata mai având de achitat o diferenţă de 332 lei, potrivit algoritmului de calcul
enunţat la fila 68 dosar.
Referitor însă la pretenţiile reclamantei privitoare la calculul punctului de pensie lunar
prin raportare la salariul brut lunar; calculul punctului de pensie pentru perioada 1992 – 2001
– perioadă despre care reclamanta susţine că ar fi fost omisă la stabilirea pensiei anticipate şi a
pensiei pentru limită de vârstă, tribunalul le-a înlăturat ca neîntemeiate, deoarece corect
intimata Casa Judeţeană de Pensii S. a valorificat salariile brute sau nete astfel cum acestea au
fost înscrise în carnetul de muncă al reclamantei, în considerarea art. 165 alin. 1 din Legea
263/2010, care prevede, imperativ, că la determinarea punctajelor lunare se au în vedere
salariile brute sau nete aşa cum au fost înregistrate în carnetul de muncă.
Punctul de pensie are o valoare determinată prin acte normative emise de Guvern şi
autorităţile competente, aşa încât nu se poate face un calcul al acestui punct de pensie, el fiind
stabilit deja.
Pentru perioada 1992 – 2001, documentaţia depusă la dosar de către intimată relevă
inexistenţa unor date privitoare la activitatea desfăşurată în muncă pentru acest interval, aşa
încât instanţa de fond nu a putut valorifica sporul de vechime aferent acestui interval.
Faţă de cele ce preced, în considerarea art. 106 alin. (3) raportat la art. 149, 151, 153
alin. (1) lit. g, art. 170, 193, 102 alin. (1) din Legea 263/2010, tribunalul a admis în parte
cererea astfel cum a fost precizată, a obligat pârâta la recalcularea drepturilor de pensie cu
luarea în considerare a coeficienţilor de indexare anuali, de 43,3 % din salariul mediu brut,
începând cu data de 10 martie 2011 şi la emiterea unei noi decizii în sensul menţionat; a
obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 332 lei, reprezentând diferenţă dintre
drepturile de pensie pentru limită de vârstă stabilită şi valoarea pensie anticipate parţiale,
aferentă pentru perioada cuprinsă între data înscrierii la pensie şi emiterea deciziei de
pensionare 258858/18 iunie 2011, precum şi suma de 4073 lei, reprezentând diferenţa dintre
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drepturile de pensie cuvenite ca urmare a aplicării coeficienţilor de indexare anuali şi
drepturile de pensie efectiv încasate, aferentă perioadei 7 martie 2011 – 31 ianuarie 2014.
A reţinut prima instanţă că reclamanta a beneficiat de ajutor public judiciar, sub forma
scutirii parţiale de la plata onorariului aferent efectuării expertizei contabile, aşa cum rezultă
din încheierile nr. 610 din 21 noiembrie 2013 şi 234 din 7 aprilie 2014.
Potrivit art. 19 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, dacă
partea care a beneficiat de ajutor public judiciar cade în pretenţii, cheltuielile procesuale
avansate de către stat rămân în sarcina acestuia, aşa încât suma de 350 lei, cu titlu de ajutor
public judiciar acordată sub forma scutirii parţiale de la plata onorariului aferent întocmirii
expertizei contabile dispusă în cauză conform încheierilor nr. 610 din 21 noiembrie 2013 şi
234 din 7 aprilie 2014 au rămas în sarcina statului.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat recurs părţile.
Prin motivele de recurs, reclamanta N. M., arată că pârâta Casa Judeţeană de Pensii S.
nu a prezentat un desfăşurător cu valoarea punctului de pensie lunar fapt din care rezultă că
atât pensia anticipată parţial cât şi pensia pentru limită de vârstă sunt greşit calculate. Mai
arată că a contestat expertiza efectuată în cauză întrucât aceasta conţine falsuri în privinţa
cuantumului procentului privind sporul de vechime. Solicită obligarea pârâtei la efectuarea
calculului pentru pensie începând din anul 2006, lunar, şi eliberarea unei noi decizii de
pensionare.
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii S. critică soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie,
arătând că, în al doilea ciclu procesual, în baza dispoziţiilor obligatorii ale instanţei de control
judiciar, instanţa de fond a administrat proba cu expertiza contabila, potrivit căreia reclamanta
a beneficiat de pensie limita vârsta din anul 2011, iar dispoziţiile art.170 şi art.193 din Legea
nr.263/2010, actualizată, nu au fost aplicate prin Decizia nr.258858 din 03.05.2012, fapt
preluat în totalitate în dispozitivul sentinţei recurate.
Astfel, obligarea recurentei la recalcularea pensiei contestatoarei prin aplicarea
indicelui de corecţie ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul
precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la aceea dată este eronată şi contravine
dispoziţiilor art.170 alin.(1) şi (3) din Legea nr.263/2010, actualizată, articol care a fost
modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr.1 din 22 ianuarie 2013 şi care prevede că (1) Pentru
persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la
punctajul mediu anual determinat în condiţiile ari. 95 se aplică un indice de corecţie calculat
ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de
pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe
anul 2011. (2) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de
corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea
unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală
a inflaţiei pe anul 2011 .*)începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat,
prevăzut la alin. (1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide
dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică. (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. (4)
Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecţie reprezintă punctajul
mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.
Mai arată pârâta recurentă că atât expertiza efectuată în prezenta cauză, cât şi instanţa
de fond au interpretat greşit dispoziţiile art.170 alin.(1) şi (3) din Legea nr.263/2010,
actualizată, întrucât reclamanta a fost înscrisă iniţial la pensie anticipată parţială la data de
07.03.2006, deci deschiderea iniţială a drepturilor de pensie a fost data de 07.03.2006, şi nu
data de 07.03.2011 când pensia anticipată parţiala a fost transformată în pensie limită vârstă.
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Conform dispoziţiilor articolului sus-menţionat, indicele de corecţie se aplică o singură dată,
la înscrierea iniţială la pensie, persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise la data
intrării în vigoare a Legii nr.263/2010, respectiv 01.01.2011.
Având în vedere prevederile legale susmenţionate şi faptul că drepturile iniţiale de
pensie ale reclamantei au fost deschise cu data de 07.03.2006, când a fost înscrisă la pensie
anticipată parţială prin Decizia nr. 258858 din 14.04.2006, contestatoarea nu beneficiază de
prevederile art.170 din Legea nr. 263/2010, modificata, motiv pentru care sentinţa civilă
recurată este netemeinică şi nelegală.
La data de 07.03.2011 a avut loc transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie
pentru munca depusă şi limită de vârsta prin Decizia nr.258858 din 18.06.2014, fapt care nu
este similar cu o deschidere iniţiala a dreptului de pensie.
Ca urmare, pârâta recurentă apreciază că este eronată invocarea de către instanţa de
fond în cuprinsul sentinţei civile recurate a dispoziţiilor art.15 din Capitolul III din Legea
nr.287/2010, privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, prin care se stabileşte
că pe anul 2011, câştigul mediu salarial brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat este 2022 lei, recurenta fiind obligată sa utilizeze algoritmul de calcul conform
căruia indicele de corecţie este de 43,3% din salariul de 2022 lei împărţit la valoarea punctului
de pensie pe anul 2011, adică 732,80 lei la emiterea deciziei de transformare a pensiei
anticipate parţiale la pensie limita vârsta nr.258858 din 18.06.2011, având în vedere că
reclamanta nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de acordarea indicelui
de corecţie stabilit prin O.U.G. nr.1 din 22 ianuarie 2013, act normativ care a modificat
dispoziţiile art.170 din Legea nr.263/2010, actualizată.
Apreciază pârâta recurentă că instanţa de fond a îndepărtat în mod nelegal susţinerile
recurentei cu privire la faptul ca reclamanta nu intra sub incidenţa dispoziţiilor art. 170 din
Legea nr. 263/2010, actualizată, motivând că legea nu face distincţie între persoanele ale căror
drepturi de pensie s-au deschis la data de 01 ianuarie 2011 şi persoanele cărora li s-a
transformat pensia anticipată parţială în pensie limita vârsta.
Însuşi preambulul O.U.G. nr.1 din 2013, act normativ care a modificat art.170 din
Legea nr.263/2010, republicată, se prevede că acesta cuprinde reglementari potrivit cărora
pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data de 01.012011, data intrării în vigoare a
actului normativ, la punctajul mediu anual al acestei categorii de pensionari se aplica un
indice de corecţie calculat ca raport intre 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe
anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la aceea data, urmat de prevederile
art.170 din lege care specifica foarte clar persoanele care beneficiază de acest indice de
corecţie, respectiv cele înscrise la pensie iniţial, la data de 01.01.2011, data intrării în vigoare
a Legii nr. 263/2010.
Întrucât drepturile iniţiale de pensie ale reclamantei au fost deschise prin decizia
nr.258858 din 14.04.2006 începând cu data de 07.03.2006 şi nu după data de 01.11.2011, data
intrării în vigoare a Legii nr.263/2010, actualizată, apreciază pârâta recurentă ca nelegală
sentinţa civilă recurată prin care ea a fost obligată la plata către contestatoare a sumei de 4073
lei reprezentând diferenţa dintre drepturile de pensie cuvenite ca urmare a aplicării
coeficienţilor de indexare anuali şi drepturile de pensie efectiv încasate aferenta perioadei
07.03.2011 - 31.012014.
Apreciază pârâta recurentă ca fiind nefondată sentinţa civila recurată şi sub aspectul
obligării la plata sumei de 332 lei reprezentând diferenţa dintre drepturile de pensie pentru
limită de vârstă stabilite şi valoarea pensiei anticipate parţiale, aferentă pentru perioada
cuprinsă între data înscrierii la pensie limită vârstă şi data punerii în plata a Deciziei de
pensionare nr.258858 din 18.06.2011, pentru următoarele motive:
În urma ridicării procentului de diminuare de 0,45%/lună de anticipare, pensia
contestatoarei a crescut prin Decizia nr.258858 din 18.06.2011 de la 451 lei la 618 lei, motiv
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pentru care pentru perioada 7.03.2011 - 1.07.2011 a fost achitată în luna iulie 2011 suma de
668 lei, întrucât în urma revizuirii datei transformării pensiei anticipate parţiale în pensie
limită vârsta conform Deciziei nr.258858 din 3.05.2012 de la data de 7.03.2011 şi nu de la
data de 1.04.2011, a fost achitată reclamantei pentru cele 25 de zile rezultate suma de 136 lei.
Astfel, instanţa de fond nu a îndepărtat concluzia expertului că pârâta a calculat eronat
suma cuvenită reclamantei, aceasta fiind stabilita la 332 lei, preluând în dispozitivul sentinţei
civile recurate concluzia expertului şi obligând recurenta la plata către contestatoare a sumei
de 332 lei, deci fără să se ţină seama de faptul că în luna iulie 2011 a fost achitată suma de
668 lei, situaţie în care diferenţa rămasa de achitat pentru cele 25 de zile este de 136 lei. Aşa
cum rezultă din raportul de expertiză, expertul a calculat diferenţe de acordat pentru lunile
martie, aprilie şi mai 2011 şi nu pentru perioada 07.03.2011 - 01.04.2011, respectiv 25 de zile.
Sentinţa civila nr.1512 din 18.09.2014 este netemeinică şi nelegală, întrucât în
dispozitiv se prevede că pensia limita de vârsta nu a fost corect calculată, nefiind aplicate
prevederile art.193 din Legea nr.263/2010 şi ale art.102 alin.(2) - (6) din Legea nr.263/2010.
La dosarul de fond se afla depuse imaginile de plată aferente anilor 2010 – 2014, din
care rezult că reclamanta a beneficiat de toate indexările prevăzute de legislaţia prevăzută de
Legea nr. 19/2000, actualizată, respectiv de creşterea punctului de pensie de la 732,8 lei în
anul 2010 1a 762,1 lei începând cu luna ianuarie 2013 şi la 790,7 lei începând cu luna ianuarie
2014.
Potrivit concluziilor de la fila 10 din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză,
punctajul mediu este de 0,84207 puncte, identic cu cel stabilit de către Casa Judeţeană de
Pensii S., ceea ce duce la concluzia că pensia reclamantei este corect stabilită.
Examinând recursul declarat în cauză de reclamanta N. M., Curtea constată că este
nefondat.
Astfel, în privinţa cererii reclamantei de a se lua în considerare la calculul punctajului
de pensie perioada 1992-2001, Curtea constată că s-a mai pronunţat o hotărâre şi anume,
sentinţa civilă nr. 922 din 25 iunie 2007 a Tribunalului Suceava, irevocabilă, hotărâre care se
impune cu putere de lucru judecat şi în prezenta cauză şi că cele statuate prin acea sentinţă în
privinţa acestei perioade la stabilirea pensiei anticipate şi nu mai pot fi supuse unei noi
analize.
În privinţa valorificării salariilor brute, Casa Judeţeană de Pensii S. a dispus în
conformitate cu dispoziţiile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, care stabilesc imperativ
care sunt perioadele pentru care se valorifică salariul brut şi care sunt cele pentru care se are
în vedere salariul net.
Referitor la valorificarea sporului de vechime, care nu ar fi fost valorificat, aşa cum
pretinde reclamanta, Curtea constată că aceasta nu a făcut dovada depunerii la Casa Judeţeană
de Pensii S. a unor adeverinţe în acest sens, astfel că şi acest motiv de recurs privind reţinerea
unui procent de 1,16 % în loc de 16% cu titlu de spor de vechime apare ca nefondat.
Aşa fiind, Curtea, în temeiul art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă, va respinge
recursul reclamantei N. M., ca nefondat.
Examinând recursul declarat de pârâta Casa Judeţeană de Pensii, Curtea constată că este
întemeiat.
Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, reclamanta N. M., la data de 10 martie 2006, a
solicitat înscrierea la pensie anticipată parţială, iar la data de 14 aprilie 2006 fost admisă
cererea acesteia, sens în care s-a emis decizia nr. 258858.
Ca urmare a cererii reclamantei de transformare a pensiei anticipate parţiale în pensie
pentru limită de vârstă, Casa Judeţeană de Pensii S. a emis decizia nr. 258858 din 18 iunie
2011, prin care a acordat reclamantei recurente N. M. pensie pentru limită de vârstă începând
cu data de 1 aprilie 2011.
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Reclamanta a contestat această decizie la Comisia Centrală de Contestaţii, care a
stabilit prin hotărârea nr. 1404/19.03.2012 că drepturile de pensie pentru limită de vârstă
trebuie acordate reclamantei începând cu 07 martie 2011 şi nu cu data de 01 aprilie 2011, aşa
cum a stabilit pârâta Casa Judeţeană de Pensii S. prin decizia contestată.
Prin cererea sa, reclamanta recurentă N. M. a arătat că înţelege să conteste decizia nr.
258858 din 18 iunie 2011, hotărârea Comisiei centrale de contestaţii nr. 1404 din 19 aprilie
2011, precum şi deciziile ulterioare emise de Casa judeţeană de pensii S..
Tribunalul Suceava, în al doilea ciclu procesual, la indicaţiile primite din partea
instanţei de recurs prin decizia de casare a sentinţei primei instanţe, a dispus administrarea
unei expertize contabile pentru a stabili dacă drepturile de pensie au fost stabilite corect în
favoarea reclamantei.
În urma administrării acestei probe, prima instanţă a concluzionat că pârâta Casa
Judeţeană de Pensii S. are de achitat reclamantei suma de 4073 lei, reprezentând diferenţa
dintre drepturile de pensie cuvenite ca urmare a aplicării coeficienţilor de indexare anuali şi
drepturile de pensie efectiv încasate, aferentă perioadei 7 martie 2011 – 31 ianuarie 2014.
Curtea constată că soluţia primei instanţe este greşită, întrucât au fost interpretate şi
aplicate incorect dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010.
Prin art. 170 din Legea nr. 263/2010, s-a prevăzut că pentru persoanele înscrise la
pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (01 ianuarie 2011), la punctajul mediu
anual să se aplice un indice de corecţie „calculat ca raport între 43,3 % din câştigul salarial
mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie”. Acest indice de
corecţie urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă
odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de
01 ianuarie 2011, ci a fost amânată la data de 01 ianuarie 2012, potrivit art. 193 alin. (2) din
Legea nr. 263/2010 şi, ulterior, la data de 01 ianuarie 2013, potrivit art. II art. 16 din O.U.G.
nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.
Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de
01 ianuarie 2013, astfel că până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text
de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010.
Începând cu 1 ianuarie 2013, art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă
efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după 1 ianuarie 2011 au
dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de
corecţie.
Însă nu aceasta este situaţia şi în cazul reclamantei recurente, întrucât drepturile de
pensie ale acesteia nu s-au deschis la data de 7 martie 2011, ci la data de 7 martie 2006, când
reclamanta a fost înscrisă iniţial la pensie anticipată parţială.
La data de 7 martie 2011, doar s-a transformat pensia anticipată parţială în pensie
pentru limită de vârstă.
Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă nu este
echivalentă cu deschiderea iniţială a dreptului de pensie pentru a se putea concluziona că
reclamanta recurentă beneficiază de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, aşa cum au
fost acestea ulterior modificate prin O.U.G. nr. 1/2013.
Aşa fiind, Curtea constată că primul motiv de recurs formulat de pârâta Casa
Judeţeană de Pensii S. este întemeiat.
Cât priveşte motivul de recurs privind eronata obligare a pârâtei Casa Judeţeană de
Pensii S. la plata sumei de 332 lei, reprezentând diferenţa dintre drepturile de pensie pentru
limită de vârstă stabilită şi valoarea pensiei anticipată parţiale, aferentă pentru perioada
cuprinsă între data înscrierii la pensie şi emiterea deciziei de pensionare nr. 258858 din 18
iunie 2011, Curtea constată că este întemeiat.
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Experta MA a stabilit pe baza cupoanelor din lunile martie, aprilie, mai 2011 şi
septembrie 2012, că diferenţa virată pentru perioada dintre data înscrierii la pensie şi emiterea
deciziei de pensionare privind limita de vârstă nr. 258858 din 18 iunie 2011, a fost calculată
eronat.
Experta a stabilit că diferenţa este de 167 lei, datorată pentru lunile aprilie şi mai 2011,
la care se adaugă 134 lei pentru luna martie 2011, deci în total 468 lei.
S-a mai arătat că din această sumă reclamanta recurentă a încasat 136 lei, rămânând o
diferenţă de acordat de 332 lei.
Curtea constată că experta a ajuns la o concluzie greşită.
Ca urmare a ridicării procentului de diminuare de 0,45%/lună anticipare, pensia
contestatoarei a crescut prin decizia nr. 258858 din 18 iunie 2011 de la 451 lei la 618 lei.
În luna iulie 2011, reclamantei recurente i s-a achitat suma de 668 lei, diferenţă între
pensia anticipată parţială şi pensia pentru limită de vârstă pentru perioada 01.04.2011 –
01.07.2011.
Ca urmare a modificării datei în privinţa acordării pensiei pentru limită de vârstă ca
fiind 07 martie 2011 în loc de 01 aprilie 2011, reclamantei i-a fost achitată şi diferenţa de 136
lei pentru cele 25 de zile.
Dovada plăţii acestor sume este făcută de Casa de pensii S. cu următoarele înscrisuri:
borderou special nr. 4865 emis de către Direcţia documente de plată din cadrul CNPP
Bucureşti, borderoul ordonare mandate pensii-restanţe, diferenţe achitate de către Oficiul
Poştal nr. 65 V. în luna iulie 2011, fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarei N.
M., din care rezultă plata către aceasta a sumei de 668 lei la data de 23 iulie 2011 prin
borderoul nr. 4865, adresa nr. 11102 din 15 ianuarie 2015, emisă de Casa Judeţeană de Pensii
S., confirmarea de primire a adresei nr. 11102 din 15 ianuarie 2015, adresa nr. 33/327/16
ianuarie 2015, emisă de C.N. Poşta Română S.A.- Oficiul Judeţean de Poştă S., toate aceste
înscrisuri fiind depuse în copie la filele 59-65 dosar recurs la care se adaugă cuponul de
pensie din luna septembrie 2012 – fila 33 dosar recurs, depus în copie de însăşi reclamantă.
Aşa fiind, Curtea, în temeiul art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă, urmează să admită
recursul pârâtei Casa Judeţeană de Pensii S., să modifice în parte sentinţa atacată în sensul
respingerii în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă.
28. Adeverinţa întocmită conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru a fi valorificată la stabilirea drepturilor de pensie.
Menţionarea temeiului juridic al încadrării în grupa de muncă.
Potrivit art. 126 alin. 5 din H.G. nr. 257/2011 raportat la art. 7 din Anexa nr. 1
Procedură la Ordinul nr. 590/2008, adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în
vigoare a Legii nr. 263/2010, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea
drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta,
inclusiv completarea obligatorie a tuturor rubricilor prevăzute.
Una din rubricile din modelul de adeverinţă din această anexă este indicarea
temeiului juridic al încadrării în grupa de muncă.
Acest temei juridic îl constituie „actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care
anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă
superioară de muncă”, iar pentru perioada menţionată în adeverinţă (20.08.196915.04.1983) încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului
ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei
Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990.
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Împrejurarea că în carnetele de muncă depuse la dosar colegi ai reclamantei-intimate
au înscrisă grupa a II-a de muncă nu este de natură a valida completarea incompletă a
adeverinţei întrucât obiectul prezentului litigiu nu este constatarea grupei de muncă, ci (şi)
valorificarea datelor din adeverinţă.
Doar într-un litigiu având ca obiect constatarea grupei a II-a de muncă s-ar putea
analiza dacă activitatea reclamantei-intimate s-a desfăşurat în aceleaşi condiţii cu cea pentru
care colegii au beneficiat de grupa de muncă, precum şi dacă activitatea desfăşurată „pe
şantier, în condiţii de muncă nocive, grele şi periculoase, lucru în aer liber, sub influenţa
intemperiilor” justifică o asemenea încadrare.
Împrejurarea că în cuprinsul adeverinţei s-a făcut menţiune despre virarea C.A.S.
corespunzător grupei a II a de muncă nu este suficientă pentru valorificarea unei adeverinţe
incomplete.
(Secţia I Civilă, decizia nr. 94 din 27.10.2016)
Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 25 martie 2016 şi
precizată la termenul din 1 iunie 2016, reclamanta a solicitat anularea deciziei nr.
188338/16.11.2016 emisă de pârâtă şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de
acordare a pensiei pentru limită de vârstă cu luarea în calcul şi a perioadei 15.11.1985 1.04.1991 ca fiind lucrată în grupa a II a de muncă şi a datelor din adeverinţa nr.
355/25.11.2008 emisă de S.C. X. S.A.
În motivare, a arătat că a formulat contestaţie împotriva acestei decizii în termenul
prevăzut de lege, nemulţumită fiind de faptul că pârâta, la stabilirea drepturilor sale de pensie,
nu i-a valorificat şi adeverinţa nr. 355/2008 emisă de S.C. X.S.A.
Reclamanta nu a indicat temeiul de drept al acţiunii, instanţa constatând că acesta este
reprezentat de dispoziţiile art. 149 şi următoarele din Legea 263/2010.
Prin întâmpinare, pârâta a arătat că în mod corect nu a fost luată în calcul
adeverinţa nr. 355/25.11.2008 emisă de S.C. X. S.A. privind grupa II-a de muncă deoarece
nu respectă prevederile impuse prin Ordinul 590/15.09.2008, iar nominalizarea este din 1992,
reclamanta fiind însă plecată din unitate din 1991.
De asemenea, în perioada 30.04.1992-17.05.1994 au fost luate în calcul numai
veniturile de la S.C. E. S.A. realizate cu normă întreagă, fără cele realizate cu 1/2 normă la
C.E.C. B., potrivit art. 128 alin. (21) din H.G. 257/2011.
În dovedire, s-au depus la dosar înscrisuri.
Tribunalul Botoşani prin sentinţa civilă nr. 570 din 1 iunie 2016 a admis contestaţia; a
anulat decizia nr. 188338/16.11.2016 şi a obligat pârâta să emită pentru reclamantă o nouă
decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, cu luarea în calcul şi a perioadei
15.11.1985-1.04.1991 ca fiind lucrată în grupa a II a de muncă, în procent de 100%, potrivit
adeverinţei nr. 355/25.11.2008 emisă de S.C. X. S.A., drepturile de pensie astfel stabilite
urmând a fi plătite reclamantei începând cu data de 5.10.2015.
Analizând probele administrate în cauză în raport de dispoziţiile legale aplicabile,
instanţa a reţinut următoarele:
La data de 5.10.2015 prin cererea înregistrată la instituţia pârâtă sub nr. 12475
reclamanta a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii 263/2010 iar
pârâta a emis în acest sens decizia nr. 188338/16.11.2015 prin care i-a admis cererea cu
precizarea din motivare că: ,,la calculul stagiului de cotizare nu s-a valorificat grupa a II-a de
muncă pentru perioada 15.11.1985-1.04.1991 întrucât adeverinţa 355/25.11.2998 emisă de
S.C. X. S.A. nu respectă prevederile Ordinului 590/15.09.2008 în ceea ce priveşte modelul
adeverinţei şi a datelor înscrise în aceasta. La calculul punctajului mediu anual nu s-au
valorificat veniturile realizate în perioada 30.04.1992-17.05.1994, întrucât în conformitate cu
prevederile art. 128 alin. 2 din H.G. 257/2011 reprezintă cumul de funcţii”.
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Prin această decizie pârâta a recunoscut reclamantei un stagiu de cotizare realizat de
30 ani şi 2 luni în condiţii normale de muncă cu un stagiu total de cotizare de 41 ani, 5 luni şi
1 zile, numărul total de puncte realizate de 44.49489.
Instanţa a constatat că neluarea în calcul de către pârâtă a adeverinţei nr. 355/2008 este
eronată, întrucât această adeverinţă îndeplinea toate cerinţele de fond şi de formă prevăzute de
lege.
Instanţa a constatat că, deşi nu este întocmită pe formularul prevăzut de Ordinul
590/2008, adeverinţa conţine elementele esenţiale impuse de acest act normativ,
menţionându-se clar şi expres datele de identificare a reclamantei, perioada lucrată, funcţia,
grupa de muncă, temeiul juridic al încadrării în grupă. Se precizează inclusiv care a fost actul
intern (Hotărârea Consiliului de Administraţie 127/20.03.1992) în baza căruia s-a recunoscut
beneficiul grupei superioare şi că „întreaga activitate şi-a desfăşurat-o pe şantier, în condiţii
de muncă nocive, grele şi periculoase, lucru în aer liber, sub influenţa intemperiilor”.
Faptul că decizia internă de încadrare în grupa de muncă este ulterioară încetării
aporturilor de muncă nu are relevanţă juridică deoarece poate avea efect retroactiv, chiar
Ordinul 50/1990 conţinând dispoziţii privind perioade anterioare intrării sale în vigoare şi
lăsând posibilitatea recunoaşterii retroactive a grupelor de muncă.
Mai mult, în adeverinţă se menţionează expres şi faptul că „pentru perioada lucrată
unitatea a constituit şi virat CAS corespunzător grupei a II a de muncă”.
De asemenea, din carnetele de muncă depuse în copie la dosar instanţa a constatat că
fostul angajator a recunoscut încadrarea în grupa superioară de muncă şi foştilor colegi ai
reclamantei.
Instanţa a mai avut în vedere că în prezent S.C. X. S.A. este radiată din Registrul
Comerţului, astfel încât nu se mai poate emite o nouă adeverinţă conformă.
Oricum, necorespunderea adeverinţei cu formularul tip prevăzut de Ordinul 590/2008
nu-i este imputabilă reclamantei, astfel încât este injust – în contextul expus pe larg mai sus –
ca acesteia să nu-i fie recunoscut dreptul respectiv.
Aşa fiind, în temeiul art. 149 şi următoarele din Legea 263/2010, instanţa a admis
acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta, criticând-o pentru netemeinicie şi
nelegalitate.
În motivare, a arătat că instanţa de fond a pronunţat hotărârea cu nerespectarea
dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990 şi Ordonanţei nr. 340/2001.
Anterior Ordinului nr. 68/1990 şi Ordinului nr. 50/1990 au fost în vigoare Decretul
Consiliului de stat cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de
muncă nr. 215/1977 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968 pentru stabilirea
criteriilor de încadrare a locurilor de munca în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966
şi a organelor care fac aceste încadrări, precum şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.
1296/25 decembrie. 1975 privind completarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968.
Faptul că meseria avută s-ar încadra în dispoziţiile legale nu este suficient deoarece
Ordinul nr. 50/1990 prevede mai multe condiţii cumulative, respectiv:
- existenţa locului de muncă sau a meseriei ce s-ar încadra în grupa a doua de muncă pct. 6 din Ordinul nr. 50/l990.
Perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent şi în continuare se
încadrează în grupele I şi II de muncă în conformitate cu prevederile prezentului ordin ce
înlocuieşte ordinele nr. 59/1969, 105/1976 şi 210/1977 ale ministrului muncii şi ministrului
sănătăţii, care îşi încetează aplicabilitatea.
Pentru perioada de activitate desfăşurată între 18.03.1969 şi 31.12.1975 încadrarea în
grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul lucrat, aşa cum a fost stabilit prin
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Precizările Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 11860/1969, fără a se condiţiona
de existenţa buletinelor de determinare a noxelor.
Pentru perioada lucrată între 01.01.1976 şi 31.12.1989 încadrarea în grupele I şi II de
muncă nu este condiţionată de existenţa buletinelor de determinare a noxelor.
Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce
se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării
acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de
Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
În adeverinţa sus menţionată se invocă prevederile Ordinului nr. 50/1990, dar nu se
face nicio precizare referitoare la punctul din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990 prin care
funcţia respectivă se încadrează în grupa a II-a de muncă, nominalizarea persoanelor pentru
care s-a avizat încadrarea în grupa superioară.
Nu se face nicio precizare în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale - dacă a
fost reţinută şi virată - corespunzătoare grupei a II-a de muncă şi dacă aceste înscrisuri
înlocuiesc sau completează datele din carnetul de muncă.
Emiterea unor astfel de documente cu valoare practică, care sunt întocmite fără a
exista înscrisuri justificative, verificabile, pe considerentul că întreaga răspundere revine
fostului angajator sau deţinătorului de arhivă, întrucât casele teritoriale de pensii nu pot
cenzura aceste documente, produc cel mai adesea efecte de natură financiară, care conduc la
prejudicierea bugetului asigurărilor şi a bugetului de stat, precum şi la acordarea unor
recompense financiare în mod nejustificat.
În niciun moment salariaţii instituţiei nu ar putea cenzura încadrarea într-o anumită
grupă de muncă, însă aceştia sunt obligaţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei de
asigurări sociale şi pensii, Statului funcţionarilor publici şi Statutul Casei Naţionale de Pensii
Publice ,,să verifice” şi să „…valorifice în mod corect” documentele de vechime sau care
atestă încadrarea în grupe de muncă
În drept, a invocat Ordonanţa nr. 340/2001, H.G. 257/2011, Decretul nr. 92/1976,
Legea nr. 263/2010, Ordinul 50/1990 şi Cod procedură civilă.
Reclamanta-intimată a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. (1) Noul Cod
de procedură civilă, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a
dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:
Faţă de data emiterii adeverinţei nr. 355/25.11.2008, în cauză sunt aplicabile
dispoziţiile art. 126 alin. (5) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit căruia
„Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei
şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate
la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi
formă prevăzute de acesta”.
Iar potrivit art. 7 din Anexa nr. 1 Procedură la Ordinul nr. 590/2008, „Pentru a putea fi
valorificată, adeverinţa prevăzută în anexă se completează în mod obligatoriu la toate rubricile
prevăzute”.
Lecturând modelul din adeverinţă din această anexă, Curtea constată că una din
rubricile este indicarea temeiului juridic al încadrării în grupa de muncă.
Acest temei juridic îl constituie „actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care
anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară
de muncă”, iar pentru perioada menţionată în adeverinţa nr. 1/31.01.2011 (20.08.196915.04.1983) încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului
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muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990.
Or, din cuprinsul adeverinţei rezultă că nu este menţionată nicio poziţie din anexa nr. 2
a Ordinului nr. 50/1990 în care să se încadreze activitatea desfăşurată de reclamanta-intimată,
aşadar este întemeiată susţinerea apelantei-pârâte în sensul nerespectării prevederilor
Ordinului nr. 590/2008.
Existenţa/nu a unei culpe a salariatului în completarea adeverinţei este irelevantă, actul
normativ incident în cauză nefăcând o asemenea distincţie, iar concluzia primei instanţe în
sens contrar este eronată.
Împrejurarea că în carnetele de muncă depuse la dosar colegi ai reclamantei-intimate
au înscrisă grupa a II-a de muncă nu este de natură a valida completarea incompletă a
adeverinţei nr. 355/25.11.2008 întrucât obiectul prezentului litigiu nu este constatarea grupei
de muncă, ci (şi) valorificarea datelor din adeverinţa nr. 355/25.11.2008.
Doar într-un litigiu având ca obiect constatarea grupei a II-a de muncă s-ar putea
analiza dacă activitatea reclamantei-intimate s-a desfăşurat în aceleaşi condiţii cu cea pentru
care colegii au beneficiat de grupa de muncă, precum şi dacă activitatea desfăşurată „pe
şantier, în condiţii de muncă nocive, grele şi periculoase, lucru în aer liber, sub influenţa
intemperiilor” justifică o asemenea încadrare.
Iar împrejurarea că în cuprinsul adeverinţei s-a făcut menţiune despre virarea C.A.S.
corespunzător grupei a II a de muncă (fiind nefondată susţinerea apelantului în sens contrar)
nu este suficientă pentru valorificarea unei adeverinţe incomplete, după cum s-a arătat
anterior.
Examinând modelul de adeverinţă impus de Ordinul nr. 590/2008, Curtea constată că
nu rezultă din acesta că emitentul trebuie să menţioneze dacă adeverinţa înlocuieşte sau
completează date din carnetul de muncă, fiind nefondată această susţinere a apelantului.
În condiţiile în care adeverinţa nu cuprinde temeiul juridic al încadrării în grupa de
muncă, menţiune obligatorie conform Ordinului nr. 590/2008, faţă de dispoziţiile art. 7 din
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 590/2008, Curtea constată că soluţia primei instanţe de obligare a
pârâtei-apelante la valorificarea acestei adeverinţe şi la anularea deciziei nr.
188338/16.11.2016 nu respectă aceste dispoziţii legale, astfel încât, în baza art. 480 alin. (1)
şi (2) Cod procedură civilă, apelul va fi admis, iar sentinţa va fi schimbată în tot, în sensul
respingerii acţiunii ca nefondată.
29. Luarea în considerare ca timp util la pensie a perioadei în care foştii
cooperatori fac dovada că au realizat volumul de norme planificate, fără a fi necesară şi
dovada plăţii contribuţiei de asigurări sociale.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că reclamanta a lucrat în permanenţă la
CAP în intervalul 1977 – 1991, realizând volumul de norme planificate. Or, referirea la
realizarea normelor planificate nu poate fi interpretată în alt mod decât ca fiind cu privire la
volumul minim de norme aprobat în adunarea generală a membrilor cooperatori. Prin
urmare, în condiţiile în care a realizat volumul de muncă, în mod corect s-a reţinut că aceşti
ani reprezintă timp util la pensie, nefiind necesar a face dovada contribuţiei achitate.
Conform dispoziţiilor legale, pentru foştii cooperatori care au prestat volumul de muncă se
consideră achitată contribuţia determinată corespunzător salariului de baza minim brut pe
ţara, reglementat la data intrării în vigoare a legii.
(Secția I Civilă, decizia nr. 557 din 26.05.2016)
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Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la 28 august 2015, aşa cum a
fost precizată la termenul din 17 decembrie 2015, reclamanta A. a chemat în judecată pe
pârâtele Primăria municipiului B. şi Casa Judeţeană de Pensii C. (fostă Direcţia Judeţeană de
Muncă şi Protecţia Socială C.) solicitând în contradictoriu cu acestea reconstituirea vechimii
pentru munca depusă în calitate de membru cooperator la CAP B. în anii 1972 – decembrie
1992.
În motivarea în fapt a acţiunii reclamanta a arătat că în perioada ianuarie 1972 –
decembrie 1992 a lucrat la CAP B., iar în lipsa documentelor cu valoare practică, prin Decizia
nr. 15487/26 iulie 2015 emisă de CJP i s-a respins cererea pentru acordarea pensiei pentru
limită de vârstă, cu motivarea că nu figurează în evidenţele sale cu timpul util la CLP C.
S-a adresat Primăriei B., iar prin adresa nr. 4038 din 31.03.2014 i s-a comunicat că
pentru membrii cooperatori carnetele de pensie au fost predate la data de 25 iulie 1995, Casei
de pensii pentru ţărănime de pe lângă DJMPS C.
Acţiunea a fost întemeiată pe prevederile Codului Muncii şi ale Legii 263/2010.
Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii C. a invocat excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive, excepţia prematurităţii acţiunii şi cea a tardivităţii dreptului la contestaţie.
Tardivitatea a fost motivată de faptul că reclamanta nu a respectat termenul de 30 de
zile prevăzut de art. 149 din Legea 263/2010, pentru promovarea contestaţiei şi că procedura
de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedura administrativă prealabilă,
obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a fost motivată arătându-se că în
conformitate cu dispoziţiile art. 159 alin. 1 din Legea 263/2010 pentru perioadele prevăzută la
art. 16 lit. a şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi
a duratei de asigurare realizată până la 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul
de asigurări sociale sau alte acte prevăzute de lege, coroborat cu art. 121 alin. (4) din H.G.
257/2011: „Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor
conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de
primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea
prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.”
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii întrucât reclamanta nu figurează
înscrisă în fişele cu normele realizate de membrii cooperatori din cadrul CAP B. existente în
arhiva CJP.
Pârâta Primăria mun. B. nu a depus întâmpinare.
Prin sentinţa nr. 43 din 19 ianuarie 2016 Tribunalul Botoşani a respins excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de Pensii C., a admis excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria Municipiului B. şi pe cale de consecinţă a respins
acţiunea reclamantei formulată în contradictoriu cu această pârâtă, a respins ca nefondate
excepţia tardivităţii dreptului la contestaţie şi excepţia prematurităţii contestării deciziei R nr.
…87/….2015 emisă de Casa Judeţeană de Pensii C., a admis în parte acţiunea, formulată de
reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii C. A constatat dreptul
reclamantei la încadrarea ca timp util la pensie a anilor: 1977,1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985,1986, 1987, 1988, 1989, 1990 şi 1991 în care a lucrat la fostul C.A.P B. în
calitate de membru cooperator şi a realizat numărul minim de norme.
Examinând cu prioritate excepţiile invocate, instanţa le-a respins constatându-se că în
speţă nu a fost formulată o contestaţie la decizia de respingere a cererii de pensionare ci,
obiectul acţiunii îl constituie stabilirea timpului util la pensie în contextul în care reclamanta
susţine că nici primăria şi nici CJP nu deţin documentele care fuseseră întocmite de fosta
cooperativă şi care dovedeau existenţa timpului său util la pensie, deoarece evidenţele au fost
parţial distruse.
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Or, conform art. 160 alin. (1) din Legea 263/2010: „(1) Certificarea stagiului de
cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de
pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).”
Iar potrivit art. 159 alin. (1) : „(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) şi art.
17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de
asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de
asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.”
Instanţa a constatat că în speţă este dată o situaţie specială deoarece din înscrisurile
depuse la dosar şi din recunoaşterea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii, rezultă indubitabil că
aceasta din urmă este în posesia arhivei fostului CAP B.
Aşadar, în speţă CJP are calitatea specială de păstrător al arhivei, aceasta fiindu-i
predată conform proceselor verbale depuse la dosar (f. 25 – 30).
Prin urmare, pentru opozabilitatea hotărârii de constatare a timpului util la pensie este
necesară judecata în contradictoriu cu această instituţie publică care are în cazul arhivei CAP
B. atribuţii de păstrare, verificare a documentelor respective şi de eliberare a adeverinţei cu
privire la datele care rezultă din acestea.
Iar instanţa a analizat situaţia de fapt privind prestarea sau nu a muncii, stabilirea şi
calculul timpului util la pensie, întrucât în contextul în care arhiva este incompletă acestea nu
se pot realiza decât pe calea acţiunii în justiţie în constatarea dreptului privind recunoaşterea
acestui timp util.
În plus, art.160 alin. (1) şi 161 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii în
vigoare în prezent, nu prevede anumite termene ori proceduri prealabile cu privire la
formularea cererii de stabilire a timpului util.
Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că,potrivit art. 163 din Legea 263/2010 , constituie
stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori în condiţiile reglementate de
Legea nr. 80/1992, precum şi cel realizat anterior apariţiei Legii nr. 80/1992.
Iar conform art. 32 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr.80/1992, constituie timp util la
pensie şi perioada în care persoanele au realizat un volum de muncă în fostele cooperative
agricole de producţie; timpul util se stabileşte prin raportarea volumului total de muncă
exprimat prin norme la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală, fără
însă ca acesta să poată depăşi numărul de ani în care volumul de muncă a fost prestat.
Instanţa a reţinut că din procesele verbale şi rapoartele privind lichidarea fostului CAP
(f. 25 – 30 ds) rezultă că arhiva a fost predată în etape pârâtei CJP C., în intervalul 1995 –
1996, iar prin adresa 4038/2014 pârâta Primăria mun. B. recunoaşte că a predat „doar” statele
de plată din perioada 1972 – 1992.
De asemenea, prin raportul comisiei de lichidare din 31 iulie 1995 (f. 27) aceasta
menţionează că a predat casei de pensii evidenţa muncii realizate de membrii cooperatori, în
privinţa arhivei recunoscând că aceasta nu era în integralitate la acea dată, referindu-se în
context la arhivă „câtă este” ea.
Aşadar, instanţa a reţinut în primul rând, că arhiva predată nu era completă, de altfel
inventarul acesteia fiind realizat abia după 6 ani de la desfiinţarea cooperativei (f. 29).
Reclamanta a dovedit însă prin probele testimoniale administrate că a lucrat fără
întrerupere la CAP B. Aşa fiind, întrucât declaraţiile martorilor sunt lipsite de echivoc
dovedind atât faptul că arhiva este incompletă cât şi îndeplinirea permanentă de către
reclamantă a normelor de muncă planificate, iar aceştia au probat cu propriile cupoane şi
decizii că beneficiază de categoria de pensie din agricultură (deci că au lucrat ei înşişi la
CAP), instanţa - în temeiul art. 32 din Legea nr. 80/1992 şi art.163 din Legea 263/2010 - a
admis acţiunea în sensul constatării că reclamanta a lucrat la CAP B. în calitate de membru
cooperator în anii 1977,1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,1986, 1987, 1988,
1989, 1990 şi 1991, perioadă ce constituie timp util la pensie.
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii C.
În motivarea apelului se arată că în cauză era dată excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive având în vedere dispoziţiile art.159 alin. (1) din Legea nr.263/2010 care
prevăd că, pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a
timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de
1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte
prevăzute de lege, coroborat cu art.121 alin. (4) din H.G.257/2011: „Timpul util la pensie se
determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi
asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor
unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la
valabilitatea actelor doveditoare.”
În temeiul art.17alin. (3) din Legea nr.263/2010 constituie stagiu de cotizare timpul
util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi
alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.
În conformitate cu art.160 alin. (1) din lege certificarea stagiului de cotizare, realizat
anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe măsura
preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (1).
În temeiul art.161 din lege cererile în legătură cu eliberarea actelor prin care se face
dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a stagiului de
cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe şi
comisioane.
Pe fond solicită modificarea sentinţei nr.43/19.01.2016, în baza dispoziţiilor art.466482Cod procedură civilă, întrucât instanţa de fond prin hotărârea pronunţată nu a respectat
art.17, alin. (3) din Legea nr.263/2010 potrivit căruia,constituie stagiu de cotizare timpul util
la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001. În
conformitate cu dispoziţiile art.159, alin. (1) din lege pentru perioadele prevăzute la art. 17,
dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare,
realizată până la data de 1aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări
sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.
Or, prin hotărârea pronunţată, instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că instituţia
deţine arhiva cu fişele cu norme realizate de membrii CAP B.
Deasemeni, conform prevederilor legale invocate mai sus, în cazul în care persoana se
adresează cu cerere însoţită de acte prin care solicită înscrierea la pensie,CJP C. doar
valorifică înregistrările din carnetul de pensii şi asigurări sociale pentru membrii cooperatori
şi din adeverinţele eliberate de angajator atât în ceea ce priveşte stagiul de cotizare cât şi în
ceea ce priveşte venitul utilizat în calculul punctajului mediu anual.
Mai mult, raportat la dispoziţiile art.163 din Legea nr.263/2010, constituie stagiu de
cotizare timpul util la pensie realizat de membrii CAP în condiţiile reglementate de Legea
nr.80/1992. Ori, timpul util se calculează pe baza normelor de producţie realizate de către
membrul cooperator şi a normelor stabilite de Adunarea generală a cooperativei agricole.
Este obligatoriu şi evidenţierea venitului realizat deoarece este necesară pentru
stabilirea contribuţiei personale a membrilor cooperatori la fondul de pensii şi asigurări
sociale conform art. 6 şi art.7 din Legea nr.4/1977.
În acest sens Curtea de Apel Suceava s-a pronunţat în dosarul nr. 3146/40/2010,
având ca obiect-constatarea timpului util.
Conform prevederilor art.32 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr.80/1992 constituie
timp util la pensie perioada în care persoanele cuprinse în asigurarea socială organizată prin
lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative agricole de producţie în care au
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avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuţia minima prevăzută în Legea nr. 5 din 30
iunie 1977. Pentru foştii cooperatori contribuţia minima prevăzută de Legea nr. 80/1992,
determinată corespunzător salariului de bază minim brut pe ţara, reglementat la data intrării în
vigoare a legii, se considera achitată pentru perioada în care au prestat volumul de muncă.
Timpul util se stabileşte în ani prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme,
însumat pe întreaga perioada în care persoana asigurată a lucrat în fosta cooperativă agricolă
de producţie, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada
respectivă.
Timpul util stabilit în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi numărul de ani în care
volumul de muncă a fost prestat.
Pe cale de consecinţă, aşa cum rezultă şi din declaraţia martorilor, nu se poate stabili
cu exactitate dacă normele stabilite de adunarea generală în fiecare an,au fost sau nu realizate
de către reclamanta intimată. Faptul că a lucrat fără întrerupere întreaga perioadă nu înseamnă
în accepţiunea legii că s-a realizat timpul util necesar stabilirii drepturilor de pensie. Un an
calendaristic nu înseamnă întotdeauna un an timp util decât în măsura în care membrul
cooperator şi-a realizat normele prevăzute de adunarea generală a cooperativei.
Prin urmare, instanţa de fond a reţinut fără temei legal că în perioada 1977-1991 s-au
realizat aceste norme de către reclamanta intimată şi reprezintă timp util la pensie.
În drept, îşi întemeiază susţinerile pe dispoziţiile Legii nr.263/2010, Legea nr.
80/1992, Legea nr. 4/1977 şi Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata Primăria Municipiului B. a solicitat
menţinerea hotărârii primei instanţe în ceea ce-i priveşte.
Prin decizia civilă nr. 557 din 26.05.2016 a Curţii de Apel Suceava s-a respins apelul
ca nefondat.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive Curtea reţine că, într-adevăr, ca
regulă generală, timpul util la pensie al foştilor agricultori se determină pe baza documentelor
doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste.
Litigiul de faţă nu are însă ca obiect eliberarea documentelor doveditoare de către deţinătorul
de arhivă ci reconstituirea vechimii în muncă pentru o perioadă pentru care lipsesc documente
din fondul arhivistic.
Ori, pentru această situaţie pârâta justifică legitimare procesuală pasivă fiind singura
entitate abilitată de lege să emită deciziile de pensie, în baza tuturor documentelor apte a
certifica stagii de cotizare, hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte vechimea în
muncă fiind un astfel de document.
Chiar dacă nu este debitor în raportul juridic de drept substanţial, întrucât nu este parte
în raportul juridic de muncă şi nu are, printre atribuţiile stabilite în sarcina sa prin art. 139 din
Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe cea a recunoaşterii
vechimii în muncă, casa teritorială de pensii reprezintă singura entitate chemată să valorifice
aspectele ce ţin de vechimea în muncă în procesul de stabilire a drepturilor de pensie.
Ca atare, în cazul dispariţiei, din punct de vedere juridic, a angajatorului, este şi
singura persoană interesată să se opună la valorificarea drepturilor pretinse de angajat, în
ipoteza în care acestea nu ar fi conforme cu dispoziţiile legale în materie, şi, în consecinţă,
singura entitate care trebuie să stea în procesul de recunoaştere a acestor drepturi.
Prin urmare, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a fost corect respinsă de către
prima instanţă.
Cât priveşte criticile ce vizează fondul cauzei Curtea reţine că, aşa cum am arătat,
prezenta acţiune nu vizează eliberarea documentelor doveditoare pentru vechimea în muncă ci
reconstituirea vechimii în muncă pentru perioada în care documentele din arhiva aflată în
posesia pârâtei lipsesc. Chiar pârâta recunoaşte în adresa din data de 28.04.2016 că arhiva
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preluată de la Cooperativa Agricolă de Producţie B. este incompletă. Prin urmare, susţinerile
apelantei în sensul că nu s-a avut în vedere că deţine această arhivă sunt lipsite de relevanţă.
De asemenea, Curtea reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 32 alin. (1), (2) şi
(3) din Legea nr.80/1992 constituie timp util la pensie perioada în care persoanele cuprinse în
asigurarea socială organizată prin lege au realizat un volum de muncă în fostele cooperative
agricole de producţie în care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contribuţia minima
prevăzută în Legea nr. 5/1977. Pentru foştii cooperatori contribuţia minimă prevăzută de
Legea nr.80/1992, determinată corespunzător salariului de baza minim brut pe ţară,
reglementat la data intrării în vigoare a legii, se consideră achitată pentru perioada în care au
prestat volumul de muncă. Contrar susţinerilor apelantei, din probatoriul administrat rezultă
că reclamanta a lucrat în permanenţă la CAP în intervalul 1977–1991, realizând volumul de
norme planificate. Ori, referirea la realizarea normelor planificate nu poate fi interpretată în
alt mod decât ca fiind cu privire la volumul minim de norme aprobat în adunarea generală a
membrilor cooperatori. Prin urmare, în condiţiile în care a realizat volumul de muncă, în mod
corect s-a reţinut că aceşti ani reprezintă timp util la pensie, nefiind necesar a face dovada
contribuţiei achitate. Conform dispoziţiilor legale, pentru foştii cooperatori care au prestat
volumul de muncă se consideră achitată contribuţia determinată corespunzător salariului de
baza minim brut pe ţară, reglementat la data intrării în vigoare a legii.
Ca urmare, Curtea apreciază că sentinţa atacată este legală şi temeinică în raport de
criticile formulate, astfel încât, în temeiul art. 480 alin. (1) din Codul de procedură civilă a
respins ca nefondat apelul.
30. Posibilitatea cumulului pensiei anticipate parţiale cu veniturile rezultate din
prestarea unei activităţi profesionale
Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin.(1) pct. I lit. d din Legea nr. 263/2010, în sistemul
public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizează
venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi
conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit
Codului civil.
În baza dispoziţiilor art. 6 alin.(1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010, în sistemul
public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizează, în
mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se
află în următoarea situaţie: alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
Reclamanta a obţinut venituri dintr-o activitate profesională, adică venituri din
exercitarea unei profesii, respectiv o activitate cu caracter permanent desfăşurată în baza
unei calificări.
În aceste condiţii, în analiza posibilităţii cumulului pensiei anticipate parţiale cu
veniturile rezultate din prestarea unei activităţi profesionale trebuie să ne raportăm la
dispoziţiile art. 6 alin.(1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010, dispoziţii care reglementează
asupra situaţiei în care se regăsesc persoanele care realizează venituri din activităţi
profesionale. Cum intimata reclamantă nu a realizat în anii 2013 şi 2014 plafonul impus de
dispoziţia din legea privind sistemul unitar de pensii, respectiv cel puţin de 4 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru a
se afla în situaţia de a fi asigurată obligatoriu, aceasta a rămas îndreptăţită la acordarea
pensiei anticipate parţiale.
(Secţia I Civilă, decizia nr.654 din 29.06.2016)
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 18 ianuarie 2016,
astfel cum a fost completată ulterior, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta Casa
Judeţeană de Pensii solicitând anularea Deciziei nr.….68/2015 şi suspendarea actelor
subsecvente prin care s-a stabilit în sarcina sa restituirea sumei de 19.023 lei cu titlu de sume
încasate necuvenit şi suspendarea provizorie, până la soluţionarea definitivă a prezentei
contestaţii.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a beneficiat de pensie anticipată parţială
conform Legii 19/2000 de la data de18.12.2009.
La 28 ianuarie 2013 a încheiat cu B. senator în colegiul uninominal 2 din
circumscripţia electorală nr. 7 C. - contractul civil nr. 249 cu un salariu brut lunar de 300 lei
iar de la 5 ianuarie 2015 a trecut la categoria de pensie pentru limită de vârstă.
A arătat că a recurs la soluţia de a obţine un venit suplimentar faţă de cel din pensia
anticipată, întrucât veniturile erau mici.
A arătat că nu i se aplică dispoziţiile art. 114 alin. 1 lit. (b) întrucât nu realizează în
mod exclusiv, un venit lunar pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzut de
art. 6 pct. IV.
În drept, reclamanta a invocat Legea 263/2010, Codul fiscal, Constituţia României.
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea
contestaţiei având in vedere prevederile art.114 alin. (1) lit. b din Legea nr.263/2010, potrivit
cărora „ în sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare
celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: pensionarul, beneficiar al unei pensii
anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la
art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni."
Or, conform art. 6 din Legea nr.263/2010:"(1) în sistemul public de pensii sunt
asigurate obligatoriu, prin efectul legii: (...) d) persoanele care realizează venituri de natură
profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite
potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13/1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil."
În plus, legiuitorul a enumerat strict limitativ cazurile în care se poate cumula pensia
cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art.118 din Legea nr.263/2010,
nefiind inclusă şi categoria de persoane din care face parte reclamanta.
Prin sentinţa civilă nr. 172 din 23 februarie 2016, Tribunalul Botoşani a admis
contestaţia formulată de reclamanta A. împotriva Deciziei nr. ….68/….2015 emisă de pârâta
Casa Judeţeană de Pensii C.; a anulat Decizia nr. …..68/….2015 cu privire la suma de 19023
lei; a admis contestaţia la executare formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta
Casa Judeţeană de Pensii C., şi, pe cale de consecinţă, a anulat actele de executare constând în
Somaţia nr. …14/…..2016 cu privire la suma de 19028 lei reprezentând debit şi cheltuieli de
executare, precum şi procesul verbal privind cheltuielile de executare nr. …04/….2016.
Instanţa a constatat că într-adevăr, conform art. 114 alin. (1) din Legea 263/2010: „în
sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a
intervenit una dintre următoarele cauze: b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau
al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)
pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni."
Or, aşa cum rezultă din contractul civil 249/28.01.2013 (f. 13 dosar fond) reclamanta a
prestat servicii pentru beneficiarul B., în calitate de senator, începând cu 1.02.2013 fiind
plătită cu un tarif brut de 5,882 lei/oră corespunzător funcţiei de referent.
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Prin urmare, în primul rând, se observă că pensia anticipată pentru luna ianuarie 2013
nu trebuia imputată deoarece reclamanta a prestat activitate conform convenţiei civile abia din
luna februarie 2013.
În al doilea rând, s-a considerat că situaţia reclamantei s-ar încadra în dispoziţiile art. 6
pct. IV lit. (e) imputându-i-se realizarea unor venituri profesionale . Dar instanţa a constatat că
pentru a se afla în ipoteza de asigurat obligatoriu conform art. 6 pct. IV, legiuitorul prevede
condiţia ca în anul calendaristic respectiv persoana să nu realizeze venituri profesionale ce
depăşesc de 4 ori câştigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.
Or, pentru anii 2013 şi 2014, acest câştig a fost de 2223 lei şi respectiv 2298 lei
conform art. 16 din Legea 6/2013 şi Legea 340/2013, astfel încât reclamanta nu se încadrează
în ipoteza prevăzut de art. 6 pct. IV din Legea 263/2010, venitul obţinut de aceasta fiind sub
limita de 4 ori a acestor câştiguri.
Aşa fiind, instanţa a admis contestaţia împotriva deciziei de dare în debit dispunând
anularea acesteia, şi pe cale de consecinţă şi contestaţia la executare formulată cu privire la
aceeaşi decizie, a dispus anularea actelor de executare pornite în baza acesteia.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii C.
Apelanta susţine că reclamanta a beneficiat pentru perioada 01.01.2013-16.11.2014 de
pensie anticipată parţial şi a realizat venituri în baza unei convenţii civile.
Având în vedere prevederile art. 114 alin. (1) lit. b din Legea nr. 263/2010, “(1) În
sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a
intervenit una dintre următoarele cauze: b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau
al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la ort. 6 alin.
(1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni”; „Art. 6 (1) în sistemul public
de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: I. a) persoanele care desfăşoară
activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari; b)
funcţionarii publici; c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul
apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; II. persoanele care îşi desfăşoară
activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori
judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a
cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei
legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct I; IV. persoanele care realizează, în mod
exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salariat
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se afla în una
dintre situaţiile următoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de
administrare ori de management; b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii
familiale; c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; d) persoane
angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; e) alte persoane care
realizează venituri din activităţi profesionale."
Conform art. 6 din Legea nr.263/2010 "(1) în sistemul public de pensii sunt asigurate
obligatoriu, prin efectul legii: I. d) persoanele care realizează venituri de natură profesională,
altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin.
(1) pct. 13^1 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil."
Cum reclamanta s-a regăsit în această situaţie şi a fost şi beneficiara unei pensii
anticipate parţiale, s-a emis Decizia nr. …68/…..2015 privind crearea unui debit în suma de
19023 lei pentru perioada 01.01.2013-16.11.2014, în temeiul art. 114 alin. (1) lit. b din Legea
nr. 263/2010. Deci veniturile realizate din pensii s-au cumulat cu cele realizate în baza unei
convenţii civile, ceea ce a condus la emiterea deciziei de debit contestate.

226

Apelanta solicită a se reţine că reclamanta a obţinut venituri dintr-o activitate
profesională, adică venituri din exercitarea unei profesii, respectiv o activitate cu caracter
permanent desfăşurată în baza unei calificări.
Susţine de asemenea că venitul realizat de contestatoare provine dintr-o activitate
profesională, legiuitorul înţelegând să limiteze expres veniturile care nu pot fi cumulate cu
pensia anticipată parţial (altfel textul de lege s-ar fi referit la orice alte venituri).
Astfel, prin normele legale în vigoare sunt enumerate strict limitativ cazurile în care se
poate cumula pensia cu venituri pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art.118 din
Legea nr. 263/2010: "(1) în sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite
din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de
pensionari: a) pensionarii pentru limită de vârstă; b) nevăzătorii; c) pensionarii de invaliditate
gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; d)
copiii, pensionari de urmat, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b); (2) Soţul supravieţuitor, beneficiar
al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care
asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salariat
mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)."
Pentru motivele arătate, apelanta solicită admiterea apelul aşa cum a fost formulat,
modificarea sentinţei, iar pe fond, respingerea acţiunii reclamantului ca nefondată.
În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile Legii nr. 263/2010 şi ale Codului de
procedură civilă.
Intimata A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine
următoarele:
În primul rând trebuie evidenţiat faptul că, potrivit prevederilor art. 477 alin. (1) Cod
procedură civilă, instanţa de apel trebuie să rejudece fondul în limitele stabilite expres de către
apelantă.
Art. 477 Cod procedură civilă dă valoare normativă regulii tantum devolutum quantum
apellatum.
Este necesară această precizare întrucât, în memoriul de apel, partea apelantă indică în
mod expres faptul că reclamanta a obţinut venituri dintr-o activitate profesională, adică
venituri din exercitarea unei profesii, respectiv o activitate cu caracter permanent desfăşurată
în baza unei calificări şi că venitul realizat de contestatoare provine dintr-o activitate
profesională.
Aceste susţineri ale părţii apelante sunt deosebit de importante, întrucât reprezintă
punctul de plecare în analiza încadrării situaţiei reclamantei în prevederile art. art. 6 alin. (1)
pct. I lit. d sau ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010.
A fost reţinută încălcarea dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b din Legea nr. 263/2010, în
condiţiile în care partea reclamantă a realizat venituri dintr-o activitate profesională în calitate
de beneficiară a unei pensii anticipate parţiale.
Potrivit acestei dispoziţii legale din legea privind sistemul unitar de pensii, în sistemul
public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care
pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se
regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia
consilierilor locali sau judeţeni.
Problema care se pune în speţă este aceea a dispoziţiei din legea privind sistemul
unitar de pensii în care se încadrează situaţia reclamantei intimate, raportat bineînţeles la
circumstanţele specifice speţei deduse judecăţii.
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Pentru a clarifica această problemă trebuie să pornim de la enunţarea situaţiilor asupra
cărora reglementează dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d şi ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e
din Legea nr. 263/2010.
Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. d din Legea nr. 263/2010, în sistemul
public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele care realizează
venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi
conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit
Codului civil.
În baza dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010, în sistemul
public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizează, în
mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în
următoarea situaţie: alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
La acest moment trebuie să dăm eficienţă acelor reţineri ale părţii apelante, în legătură
cu care mai sus am dezvoltat.
Astfel, a arătat apelanta că reclamanta a obţinut venituri dintr-o activitate profesională,
adică venituri din exercitarea unei profesii, respectiv o activitate cu caracter permanent
desfăşurată în baza unei calificări şi că venitul realizat de contestatoare provine dintr-o
activitate profesională.
În aceste condiţii trebuie să ne raportăm la dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e din
Legea nr. 263/2010, dispoziţii care reglementează asupra situaţiei în care se regăsesc
persoanele care realizează venituri din activităţi profesionale.
Legea nr. 200/2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din România, stabileşte că activitatea profesională reglementată
reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este
condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea
unui document care să ateste nivelul de formare profesională (art. 2 alin.1).
Sunt considerate activităţi profesionale reglementate activităţile exercitate cu titlu
profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente
care atestă nivelul de formare profesională (art. 2 alin.2).
Sunt considerate, de asemenea, activităţi profesionale reglementate activităţile
desfăşurate de membrii unei organizaţii profesionale, dacă organizaţia respectivă:
a) are ca obiectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un
anumit domeniu profesional;
b) este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv;
c) eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională;
d) impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate
de aceasta;
e) conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea
acestuia şi de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională (art.2
alin.3).
Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2 a acestui act
normativ (art.3 alin.2), fiind diferenţiate profesiile în funcţie de nivelul de studii impus.
Aşadar, condiția de bază a profesiei reglementate este existența unui titlu profesional
remis fie de o autoritate publică, fie de o organizaţie profesională.
Astfel, se reţine faptul că reclamanta intimată a desfăşurat o activitate profesională,. în
baza unei calificări, putând fi considerată o persoană care a realizat venituri din activităţi
profesionale, aşa cum a arătat chiar apelanta prin memorial de apel, fiind astfel încadrabilă în
prevederile art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010.
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Ceea ce trebuie analizat în continuare este realizarea sau nu a plafonului impus de
dispoziţiile 6 alin. (1) pct. IV lit. e din Legea nr. 263/2010, de cel puţin de 4 ori câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 6/2013, legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 a fost de 2.223 lei.
Potrivit adeverinţei depuse la fila 31 dosar fond, reclamanta intimată a realizat în anul
2013 din activităţi profesionale venituri în cuantum de 3946 lei (3113+150+678+5).
Astfel, în anul 2013 reclamanta nu a realizat un venit brut echivalent cu cel puţin de 4
ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
respectiv echivalent cu cel puţin 8892 lei (2223 x 4).
Potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 340/2013, legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 a fost de 2.298 lei.
Potrivit adeverinţei depuse la fila 31 dosar fond, reclamanta intimată a realizat în anul
2014 din activităţi profesionale venituri în cuantum de 4116 lei ( 3396+718+2).
Astfel, în anul 2014 reclamanta nu a realizat un venit brut echivalent cu cel puţin de 4
ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
respectiv echivalent cu cel puţin 9192 lei (2298 x 4).
A mai invocat apelanta prevederile art. 118 din Legea nr. 263/2010.
Potrivit acestei dispoziţii, în sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri
provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele
categorii de pensionari: pensionarii pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de
invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de
invaliditate; copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).
Rezultă că pentru celelalte categorii de pensionari este interzis cumulul pensiei cu
venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii.
Or, aşa cum mai sus am arătat, persoanele încadrate la art. 6 alin. (1) pct. IV din
Legea nr. 263/2010 sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, dacă realizează, în mod
exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Potrivit celor mai sus indicate, intimata reclamantă nu a realizat în anii 2013 şi 2014
plafonul impus de dispoziţia din legea privind sistemul unitar de pensii, respectiv cel puţin de
4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat, pentru a se afla în situaţia de a fi asigurată obligatoriu.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (1)
Cod procedură civilă, apelul a fost respins ca nefondat.

31. Cerere de recalculare a drepturilor de pensie rezultate din transformarea
pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă. Stagiu potenţial. Condiţii.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, „la stabilirea pensiei
de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de
cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până
la data acordării pensiei de invaliditate”.
Dispoziţiile art. 76 alin. (2) prevăd că „în situaţia gradului III de invaliditate, stagiul
potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74”, iar
acest din urmă articol prevede că „au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul
de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4)”.
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Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, reclamantul nu intră în nici una dintre
categoriile limitativ prevăzute de art. 74 din lege. Cum rezultă din decizia medicală nr.
1889/3.06.2013, cauza invalidităţii acestuia se încadrează în gradul III, fiind „bolile
obişnuite”, ipoteză prevăzută de art. 68 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010.
În speţă, „condiţiile existente la data deciziei iniţiale” în ce priveşte gradul de
invaliditate al reclamantului sunt cele anterior menţionate, cu referire la decizia medicală din
3.06.2013.
(Secţia I Civilă, decizia civilă nr.249/9.03.2016)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 05.05.2015 şi înregistrată sub nr.
23../86/2015, reclamantul Ş.V., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii X., a
formulat plângere împotriva Deciziei nr. R/314429 din 22.05.2014 privind respingerea cererii
de recalculare a pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă, în sensul menţinerii în plată a
Deciziei nr. 314429 din 17.06.2013 privind acordarea pensiei de invaliditate.
În motivare, reclamantul a arătat că în perioada 1969-2013, conform însemnărilor din
cartea de muncă şi a adeverinţelor prezentate ulterior, a cumulat şi i s-a recunoscut la data de
01.06.2013 un stagiu total de cotizare realizat de 20 ani, 3 luni şi 21 zile, sens în care a fost
emisă Decizia nr. 314429/17.06.2013 privind acordarea pensiei de invaliditate potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, drepturile de pensie fiind stabilite la suma de 443 lei.
Ulterior, la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă – 64 ani, 10 luni –
Casa Judeţeană de Pensii X. a emis Decizia nr. 314429/15.05.2014, fiindu-i recunoscută şi
perioada cuprinsă între 01.11.2006-16.12.2006 prin adeverinţa nr. 9343/30.04.2014 emisă de
către Primăria X., cumulând astfel un stagiu total de cotizare de 21 ani, 2 luni şi 22 zile, iar
drepturile de pensie fiind stabilite la suma de 463 lei.
La data de 12.05.2014 s-a adresat Casei Judeţene de Pensii X. cu o cerere pentru
recalcularea drepturilor de pensie rezultate din transformarea pensiei de invaliditate în pensie
pentru limită de vârstă.
Ulterior, prin adresa nr. 20729/11.06.2014 i s-a comunicat că data deschiderii
drepturilor de pensie este 04.06.2013, pentru care a primit un indice de corecţie de 1,06, aşa
cum prevede legislaţia în vigoare.
Prin decizia nr. 314429 din 15.05.2014 pensia de invaliditate s-a transformat în pensie
pentru limită de vârstă în cuantum de 463 lei. Prin Decizia nr. R/314429 din 22.05.2014 s-a
respins cererea de recalculare a drepturilor de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă,
deoarece nu figurează în baza C.A.S. X. cu declaraţii aferente lunilor noiembrie 2006,
respectiv decembrie 2006 şi fără a se face modificările la pensia de invaliditate acordată în
conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, modificată prin Legea nr. 37/2013.
Practic în cazul său nu a fost acordat stagiu potenţial, stagiul de cotizare realizat fiind
de 20 ani, 3 luni, 21 zile, problema în speţă fiind aceea a acordării stagiului potenţial.
A mai precizat că prin Decizia nr. 9282 din 22.12.2009 a fost încadrat în gradul II de
invaliditate, ca urmare a spitalizării în anul 2008 cu infarct miocardic diagnosticat clinic cu
cardiopatie ischemică cronică dureroasă, afecţiune care s-a accentuat, generând afecţiuni
cardiovasculare către membrele inferioare.
Prin deciziile ulterioare, nr. 398/17.01.2011 şi nr. 166/17.01.2013, s-a menţinut gradul
de invaliditate, iar prin decizia nr. 1889/03.06.2013 cu ocazia expertizării a fost încadrat în
gradul III de invaliditate, data ivirii invalidităţii fiind data primei decizii – 22.12.2009.
Persoanelor încadrate în gradele I sau II de invaliditate li se acordă stagiul potenţial
prevăzut la art. 75 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, în condiţiile în care au realizat la data
emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă stagiul de cotizare în raport cu vârsta
conform tabelului 3 – art. 76 alin. (1).

230

În speţă, data emiterii deciziei medicale este 22.12.2009 şi nu din cele ulterioare, care
preiau gradul de invaliditate, iar textul de lege nu distinge între prima, a doua, a treia decizie
emisă, folosind o formă generică: „data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de
muncă”.
Art. 69 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 caracterizează gradul II de invaliditate prin
pierderea totală a capacităţii de muncă cu prestarea capacităţii de autoîngrijire, iar în condiţiile
sale nu se mai putea pune problema prestării vreunei munci după încadrarea în acest grad de
invaliditate.
Fiind născut la data de 05.07.1949, iar prima decizia fiind emisă la data de 22.12.2009,
a apreciat că se încadrează în intervalul peste 60 de ani, căruia îi corespunde stagiul de
cotizare de 27 ani.
Stagiul de cotizare realizat este de 21 ani, 2 luni şi 22 zile, fiind respectată condiţia
impusă de art. 76 alin. (1) din Legea nr. 263/2010.
Condiţiile pe care legiuitorul le-a avut în vedere vizează strict stagiul de cotizare deja
realizat, astfel încât, indiferent de vârsta asiguratului, acesta să poată beneficia de o pensie de
invaliditate potrivit contribuţiei realizate; în acest fel, pensia de invaliditate îşi păstrează
natura juridică a unei prestaţii de asigurări sociale, nefiind transformată într-una socială.
Dreptul la pensia de invaliditate fiind deja acordat potrivit art. 73 din Legea nr.
263/2010, modificată, legiuitorul, prin art. 76 alin. (1) din acest act normativ, reglementează
doar cuantumul acestei pensii, întrucât prin adăugarea stagiului potenţial creşte şi suma
acordată ca pensie de invaliditate, care are regimul juridic al unei prestaţii de asigurări sociale,
reglementată de art. 47 alin. (2) din Constituţie, nefiind o prestaţie socială, reglementată de
art. 50 din Legea fundamentală.
În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 263/2010.
În dovedire, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.
Prin întâmpinare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii X. a solicitat respingerea
contestaţiei ca nefondată şi menţinerea deciziilor de pensie emise ca fiind corecte şi legale,
întrucât,procedând la verificarea evidenţei nominale a stagiilor de cotizare pentru contestator,
pe baza CNP-ului acestuia, s-a constatat că acesta nu apare în această evidenţă, deci
angajatorul contestatorului nu a depus declaraţii nominale pentru perioada 01.11.200616.12.2006, nefiind plătite contribuţiile de asigurări sociale pentru perioada mai sus precizată.
Cum stagiul de cotizare, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010,
constituie numai perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii
de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, iar pentru
perioada 01.11.2006-16.12.2006 nu s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, corect această
perioadă nu a fost valorificată ca şi stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie ale
contestatorului.
Faţă de această situaţie şi prin raportare la dispoziţiile art. 19 alin. (1), art. 10 alin. (1)
din Legea nr. 263/2010, s-a emis la data de 22.05.2014 decizia de respingere a recalculării
pensiei nr. R/314429, motivat de faptul că perioada 01.11.2006-16.12.2006 nu poate fi
valorificată la stabilirea drepturilor de pensie ale contestatorului, nefiind plătite contribuţiile
de asigurări sociale pentru această perioadă.
În ceea ce priveşte stagiul potenţial de cotizare, intimata a arătat că a fost stabilit
corect, cu respectarea dispoziţiilor art.73 din Legea nr. 263/2010. Intimata a mai invocat în
acest sens şi dispoziţiile art.75 alin. (1) şi pe cele ale art.76 alin. (2) din Legea nr. 263/2010,
arătând că din decizia medicală nr.1889/03.06.2013 reiese că în cazul contestatorului cauza
invalidităţii este boala obişnuită, astfel că acesta nu se regăseşte în categoriile de persoane
prevăzute la art.74 din Legea nr. 263/2010 şi, pe cale de consecinţă, nu beneficiază de stagiu
potenţial.
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În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr. 263/2010, art. 205 alin. (2), art. 201 alin. (1),
art. 411 alin. (1) pct. 2 Cod procedură civilă.
În dovedire, pârâta a depus la dosar înscrisuri.
Reclamantul a depus precizări şi înscrisuri.
La data de 01.09.2015 au fost înaintate la dosarul cauzei precizări şi înscrisuri de către
Municipiul X. - Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, ca urmare a solicitării instanţei.
La aceeaşi dată pârâta a depus la dosarul cauzei precizări şi înscrisuri referitoare la
emiterea Deciziei nr.314429/31.08.2015 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă,
prin care au fost luate în calcul şi lunile noiembrie şi decembrie 2006, potrivit solicitărilor
reclamantului.
Prin sentința civilă nr. 1589 din 28 octombrie 2015, Tribunalul Suceava a respins
capătul de cerere privind acordarea stagiului potenţial de cotizare, formulat de către
reclamantul Ş.V. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii X., ca neîntemeiat; a
constatat că a rămas fără obiect capătul de cerere privind valorificarea la calcularea drepturilor
de pensie a lunilor noiembrie 2006 şi decembrie 2006.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut următoarele:
I. În ceea ce priveşte capătul de cerere privind acordarea stagiului potenţial de cotizare,
este de subliniat că prin Decizia nr. 9282 din 22.12.2009, reclamantul a fost încadrat în gradul
II de invaliditate, acest grad de invaliditate fiind menţinut şi prin deciziile ulterioare, nr.
398/17.01.2011 şi nr.166/17.01.2013.
Prin Decizia nr. 1889/03.06.2013, emisă ca urmare a expertizării, reclamantul a fost
încadrat în gradul III de invaliditate, la cauza invalidităţii fiind menţionat „boala obişnuită” şi
indicat art.68 alin.1 lit. c) din Legea nr.263/2010.
În conformitate cu prevederile art.76 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, actualizată, persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I
sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în
care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de
cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.
Potrivit art.76 alin. (2) din Legea nr.263/2010, actualizată, în situaţia gradului III de
invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor
prevăzute la art. 74.
În conformitate cu art.74 din Legea nr.263/2010, actualizată, au dreptul la pensie de
invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1)
lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).
Faţă de aceste dispoziţii legale şi înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa a
reținut că reclamantul nu intră în niciuna dintre categoriile enumerate în mod limitativ de
legiuitor la art.74 din Legea nr. 263/2010, actualizată, din Decizia medicală nr.1889/
03.06.2013 rezultând că în cazul reclamantului cauza invalidităţii este boala obişnuită, aceasta
regăsindu-se prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. c) din Legea nr.263/2010, actualizată.
Criticile reclamantului privind neacordarea în cazul său a stagiului potenţial de
cotizare sunt, aşadar, neîntemeiate, atâta timp cât acesta este încadrat în gradul III de
invaliditate, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. 1889/03.06.2013. Data
ivirii stării de invaliditate, respectiv 22.12.2009, nu are în aceste condiţii nicio influenţă sub
aspectul stagiului potenţial de cotizare, din moment ce legiuitorul a prevăzut posibilitatea
acordării acestui beneficiu la pensionare doar în raport de gradul de invaliditate existent la
data analizării condiţiilor de pensionare, iar nu de data apariţiei stării de invaliditate.
Referitor la invocarea de către reclamant a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.680/26.06.2012, se poate observa că instanţa de contencios constituţional a declarat
neconstituţională doar sintagma ”în raport cu vârsta, conform tabelului nr.3” din cuprinsul
art.73 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar nu întreg
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conţinutul acestui text legal. Totodată, este de menţionat că trimiterile realizate de reclamant
la considerentele acestei decizii nu influenţează acordarea stagiului potenţial de cotizare în
cazul său, atâta timp cât prevederile art. 73 şi 76 au fost modificate prin Legea nr. 37/2013,
aşadar ulterior Deciziei Curţii Constituţionale nr.680/26.06.2012, după cum Decizia medicală
asupra capacităţii de muncă nr.1889 a fost eliberată la data de 03.06.2013, respectiv după ce
au intrat în vigoare modificările aduse de legiuitor dispoziţiilor art.73 şi 76 din Legea nr.
263/2010.
II. În ceea ce priveşte capătul de cerere privind valorificarea la calcularea drepturilor
de pensie a lunilor noiembrie 2006 şi decembrie 2006, instanţa a constatat că a rămas fără
obiect.
Astfel, în urma depunerii în luna august 2015 a declaraţiilor rectificative a fost emisă
Decizia nr. 314429/31.08.2015 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă, prin care au
fost luate în calcul şi lunile noiembrie şi decembrie 2006, aşa cum a solicitat reclamantul, iar
prin precizările depuse la dosarul cauzei atât reclamantul, cât şi pârâta au arătat că acest capăt
de cerere a rămas fără obiect.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul.
În motivare a arătat că arată că prin sentința atacată tribunalul în mod pertinent s-a
implicat în a rezolva valorificarea, la calcularea drepturilor de pensie a lunilor noiembrie și
decembrie 2006, conform unei adeverințe prezentate de angajator și reconfirmată de acesta în
cadrul dezbaterii pe fond a cauzei, capăt de cerere rămas astfel fără obiect.
În ceea ce privește capătul de cerere privind acordarea stagiului potențial de cotizare,
arată că prin decizia nr.9282 din 22.12.2009 a fost încadrat în gradul II de invaliditate, grad
menținut și prin deciziile ulterioare nr. 398/17.01.2011 și nr. 166/17.01.2013, situație reținută
și de prima instanță în sentință, respectiv „prin decizia nr. 1889 din 3 iunie 2013, emisă ca
urmare a expertizării reclamantul a fost încadrat în gradul III de invaliditate, la cauza
invalidității fiind menționat „boală obișnuită”, indicând art. 68 alin. (1) lit. c din Legea nr.
263/2010”.
Problema care se pune nu este aceea a înscrierii la pensia de invaliditate, pentru că
oricum aceasta a fost transformată în pensie pentru limită de vârstă, ci aceea a acordării
stagiului potențial, ca un drept recunoscut de lege.
Practic, nu a fost acordat stagiul potențial, stagiul total de cotizare s-a reținut ca fiind
de 21 de ani, 4 luni și 9 zile, așa cum Rezultă din decizia nr. R/314429 din 31 august 2015.
Potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 pct. 6 lit. u din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii, stagiul potențial este perioada de timp prevăzută de acest act normativ,
considerată stagiu de cotizare și acordată la calculul pensiei pentru invaliditate, ca o condiție
pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor invalidante.
Persoanelor încadrate în gr. I sau II de invaliditate – decizia nr. 9282/22.12.2009, nr.
398/17.01.2011 și nr. 166/17.01.2013, li se acordă stagiul potențial prevăzut de art. 25 alin. 1
din Legea nr. 263/2010, în condițiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale,
stagiul de cotizare în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3 (art. 76 alin. (1) din Legea nr.
263/2010).
În cauză, data emiterii primei decizii medicale este 22.12.2009, susținută și de biletul
de externare din spital din data de 28.02.2008, și nu vreuna din datele ulterioare, în condițiile
în care aceasta a fost prima decizie emisă, gradul de invaliditate stabilit fiind II, data ivirii
invalidității fiind 22.12.2009, preluată și în deciziile ulterioare, iar textul de lege nu distinge
între prima decizie și cele ulterioare, formulare care trimite la încadrarea în gradul II de
invaliditate.
Potrivit prevederilor art. 54 lit. b din Legea nr. 19/2000, în vigoare la data emiterii
primei decizii medicale, în raport cu cerințele locului de muncă – indemnizat social și cu
gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea de grad II se caracterizează prin
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pierderea totală a capacității de muncă, așa cum reiese din anchetele sociale anexate dosarului,
cu posibilitatea individului de a se autoservi, conduce și de a se orienta spațial, fără ajutorul
altei persoane.
Această stare de fapt rezultă indubitabil și din materialul probator anexat, respectiv,
deciziile emise de autoritatea persoanelor adulte cu handicap la care s-a adresat începând cu
anul 2013 și până în prezent.
Aceleași prevederi sunt reglementate și de art. 69 lit. b din Legea nr. 263/2010,
invaliditatea de grad II fiind caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu
păstrarea capacității de autoîngrijire.
Revenind la prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și la tabelul nr. 3,
apelantul solicită să se observe că în raport cu vârsta la data emiterii deciziei medicale, stagiul
de cotizare realizat trebuie să fie de 26 ani (vârsta 69 ani corespunzător 57-60 ani).
Stagiul de cotizare realizat, așa cum apare înscris în toate deciziile emise de Casa de
pensii, este de 21 de ani.
Din dispozițiile art. 76 alin. (1), așa cum au fost modificate prin Legea nr. 37/2013
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensie, coroborate cu
dispoziţiile art. 73, rezultă că stagiul potențial se acordă de drept, prin efectul legii, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- invaliditatea a fost cauzată de boli obișnuite care nu au legătură cu munca;
- există o decizie medicală pentru constatarea invalidității;
- invaliditatea a fost încadrată în gr. I sau II;
- persoana a realizat, în condițiile legii, un stagiu de cotizare;
- stagiul de cotizare a fost realizat până la emiterea deciziei;
- stagiul de cotizare este cel prevăzut, în raport cu vârsta în tabelul 3 din Legea nr.
263/2000, modificată.
Legalitatea sintagmei „în raport cu vârsta, conform tabelului 3” din cuprinsul art. 76
alin. (1) din Legea nr. 263/2010, modificată reiese din faptul că se referă la dreptul
legiuitorului de a stabili cuantumul pensiei de invaliditate pentru persoanele prevăzute la art.
73 din acest act normativ, prin acordarea stagiului potențial și nu la dreptul acestora de a avea
o pensie de invaliditate, întrucât prin adăugarea stagiului potențial creşte și suma acordată ca
pensie de invaliditate, care, reluată pentru viitor în pensie pentru limită de vârstă cu indexările
legale, schimbă totuși rezonabil suma de 486 lei pensie actuală.
În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6, 8, art. 492 din
noul Cod de procedură civilă.
Intimata a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat.
Analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor formulate de reclamant, în raport de
lucrările dosarului, Curtea constată neîntemeiat apelul.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1) litera u) din Legea nr. 263/2010 ”stagiul
potenţial” reprezintă perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de
cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare
nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.
Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din același act normativ, „la stabilirea pensiei de
invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de
cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până
la data acordării pensiei de invaliditate”.
Totodată, dispoziţiile art. 76 alin. (1) prevăd că „persoanelor prevăzute la art. 73,
încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin.
(1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de
muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3”.
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Art. 73 prevede că „persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor
boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de
invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare”.
Dispoziţiile art. 76 alin. (2) prevăd că „în situaţia gradului III de invaliditate, stagiul
potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74”, iar
acest din urmă articol prevede că „au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de
cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4)”.
Potrivit înscrisurilor depuse la dosar, reclamantul nu intră în nici una dintre categoriile
limitativ prevăzute de art. 74 din lege. Cum rezultă din decizia medicală nr. 1889/3.06.2013
(fila 26 dosar fond), cauza invalidităţii acestuia se încadrează în gradul III, fiind „bolile
obişnuite”, ipoteză prevăzută de art. 68 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010.
Or, în speţă, la data analizării condiţiilor de pensionare ale reclamantului, analiză pe
baza căreia a fost emisă decizia nr. 314429 din 17 iunie 2013, acesta era încadrat în gradul III
de invaliditate, conform deciziei nr. 1889/3.06.2013. Înscrierea iniţială a reclamantului la
pensie a vizat invaliditatea gradul III, stabilită în baza deciziei medicale din 3.06.2013, nefiind
afirmat şi dovedit în cauză că acesta s-ar fi adresat intimatei anterior, în baza deciziei
medicale din 22.12.2009.
Aşa fiind, Curtea, constatând legală şi temeinică sentinţa atacată, nefiind date motivele
invocate de reclamant, a respins apelul ca nefondat.
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13. Procedura insolvenței. Conversia reorganizării judiciare în faliment.
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16. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei. Apel declarat
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17. Acţiune în anulare transfer patrimonial. Relaţii de rudenie între
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SECȚIA A II-A CIVILĂ
Procedura insolvenței

1. Consideraţii referitoare la incidenţa dispoziţiilor art. 22 alin. 2 din Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, în sensul înlocuirii administratorului judiciar al
debitoarei pentru „motive temeinice”.
Menţionarea în tabelul definitiv de creanţe a unor creanţe nereale în raport de cele
evidenţiate în tabelul preliminar, încălcarea planului de reorganizare, vânzarea unor active
din patrimoniul debitoarei cu nesocotirea celor statuate de Adunarea creditorilor şi lipsa
interesului pentru recuperarea creanţelor debitoarei, în condiţiile în care, deşi a fost
înştiinţat de existenţa procedurilor de evacuare silită, nu a solicitat expres continuarea
acestor proceduri, confirmă încălcarea flagrantă a atribuţiilor legale de către
administratorul judiciar al debitoarei şi constituie „motive temeinice” pentru înlocuirea
acestuia.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 35 din 30.01.2015
Prin încheierea nr. 13.. din 04.11.2014, judecătorul sindic a stabilit termen la data de
02.12.2014, pentru punerea în discuţie a sesizării din oficiu privind înlocuirea
administratorului judiciar, cu citarea acestuia din urmă și a Comitetului Creditorilor.
Prin precizările depuse de administratorul judiciar referitoare la măsura de „sesizare
din oficiu a judecătorului sindic privind înlocuirea administratorului judiciar” dispusă de
instanţa de judecată în dosarul nr. 10.../86/2012 prin aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din
Legea nr. 85/2006, a arătat că, la data de 11.09.2012 a fost deschisă procedura de insolvenţă a
debitoarei SC M. T. C. SRL, având la bază dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 85/2006, la
cererea debitoarei, solicitând totodată instanţei de judecată numirea sa în calitatea de
administrator judiciar.
Ulterior deschiderii procedurii de insolvenţă, în cadrul şedinţei Adunării creditorilor
din data de 27.11.2012 cu un procent de 55.85 % calculat conform prevederilor art. 15 alin.
(1) din Legea nr. 85/2006, calitatea sa de administrator judiciar a fost confirmată de forumul
decizional al creditorilor, nefiind înregistrate contestaţii asupra hotărârilor luate de adunarea
creditorilor la şedinţa respectivă.
A precizat că în prezenta cauză, deşi legiuitorul a reglementat prin prisma prevederilor
art. 21 alin. 3 posibilitatea creditorilor de a solicita instanţei de judecată supunerea controlului
de legalitate a activităţii administratorului judiciar prin promovarea contestaţiilor asupra
modului de îndeplinire a atribuţiilor legale sau asupra managementului procedurii în dosarul
de fond nr. 10../86/2012, în intervalul a aproximativ 2 (doi) ani de la numirea şi confirmarea
sa, nici un creditor nu a solicitat instanţei de judecată aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3)
din Legea nr. 85/2006 (controlului de legalitate a măsurilor întreprinse), ori prin tăcerea
creditorilor se desprinde o singură concluzie, aceea că managementul aplicat debitorului de
către administratorul judiciar nu a necesitat intervenţia instanţei de judecată.
Aşadar, cum controlul de oportunitate a deciziilor manageriale ale administratorului
judiciar se exercită într-un mod organizat în adunarea creditorilor şi în comitetul creditorilor,
în cazul de faţă comitetul creditorilor de la data numirii (27.11.2012) şi până la data prezentă,
nu a învestit instanţa de judecată cu nici o cerere care să vizeze activitatea administratorului
judiciar sau aspecte de legalitate a modului de administrare a procedurii de insolvenţă a
debitoarei.
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Mai mult decât atât, la data de 27.11.2014, urmare a convocării comitetului
creditorilor, administratorul judiciar a supus analizării sub aspectul controlului de oportunitate
şi legalitate conţinutul raportului nr. 2307/20.11.2013, raport depus la dosarul de fond prin
care administratorul judiciar a prezentat modul de aplicare a atribuţiilor sale şi
managementului privind analizarea cererilor de creanţe pe parcursul procedurii, precum şi
raţiunea proprie a administratorului judiciar asupra modului de analiză/sinteză a creanţelor
care a determinat întocmirea succesiva a Tablourilor de creanţă depuse la dosarul cauzei,
motivat pe de o parte de modificarea cuantumului creanţelor garantate (art. 41 alin.2) şi, pe de
alta parte, de confirmarea planului de reorganizare cu toate implicaţiile ce decurg faţă de
creanţele cuprinse în programul de plăţi ( art.102 alin.l şi art.137 alin. 2).
Astfel, prin votul acordat de membrii comitetului creditorilor în cadrul şedinţei din
data de 26.11.2014 în conformitate cu prevederilor art. 17 din Legea nr. 85/2006 - decizie
necontestată la data prezentă - s-au aprobat măsurile întreprinse de administratorul judiciar şi
aduse la cunoştinţa membrilor comitetului fără nici o obiecţiune, asupra legalităţii şi
oportunităţii măsurilor dispuse.
În concluzie, actele de procedură efectuate cuprinse în rapoartele de activitate depuse
periodic la dosarul cauzei şi necontestate ce constituie modalitatea de verificare a îndeplinirii
atribuţiilor legale ce cuprind întreaga activitate desfăşurată, precum şi măsurile luate şi
eventual şi măsurile ce urmează a fi întreprinse, au fost supuse controlului de legalitate
efectuat de instanţa de judecată, control concretizat într-un act de procedură, „rezoluţie încheiere de şedinţă", care poate fi privită ca o certificare sub aspectul legalităţii măsurilor
întreprinse până în prezent.
A învederat faptul că, din postura de interfaţă între creditori şi debitor pe care o deţine
M. IPURL în calitate de administrator judiciar al debitoarei, emană o serie de atribuţii stabilite
în sarcina administratorului judiciar de către legiuitor sau de către judecătorul sindic. Astfel,
pe toată perioada de derulare a prezentei proceduri de insolvenţă în dosarul nr. 10.../86/2012,
este în măsură să facă dovada clară a eforturilor depuse în vederea redresării activităţii
debitorului.
De altfel, a precizat că înlocuirea administratorului judiciar reprezintă o urmare a unor
sancţiuni aplicate gradual acestuia în baza unor motive clar definite de judecătorul sindic și
temeinic dovedite. În prezentul dosar (și nu numai) nu au fost identificate și motivate situaţii
pentru care practicianul în insolvenţă organizat sub forma M. IPURL să fie sancţionat cel
puţin administrativ pentru modul în care a înţeles să managerieze procedura de insolvenţă/
reorganizare judiciară a debitorului, în cauză lipsind măsura sancţionării graduale a
administratorului judiciar.
Având în vedere că legiuitorul creează posibilitatea pentru judecătorul sindic să
procedeze la înlocuirea administratorului judiciar/ lichidatorului confirmat de adunarea
creditorilor, atât din oficiu cât şi la cererea comitetului creditorilor, apreciază că este raţională
această reglementare ce îngăduie judecătorului sindic să înlocuiască administratorul judiciar/
lichidatorul din oficiu, adică la intervenţia sa, însă numai pentru motive temeinice.
Referindu-se la sintagma „motive temeinice” ce stau la determinarea judecătorului
sindic, a apreciat că acestea trebuie să vizeze grave încălcări ale atribuţiilor sale, în categoria
motivelor temeinice nu pot intra decât situaţiile în care administratorul judiciar îşi încalcă
vădit atribuţiile legale, chestiune dovedita fără echivoc şi nu motive subiective. Astfel, măsura
dispusă de instanţa de judecată, respectiv „sesizarea din oficiu” privind înlocuirea
administratorului judiciar nu poate avea la bază decât motive temeinice, context în care se
pune problema analizării în ce constau motivele temeinice ce stau la baza deciziei în raport cu
îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuţiilor stabilite de Legea nr. 85/2006 în sarcina
administratorului judiciar, sau măsuri dispuse de judecătorul sindic, toate aceste aspecte
urmând a fi analizate în raport cu situaţia de fapt a dosarului de fond.
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A precizat că în contextul dat se reţine că nu orice culpă sau omisiune a practicianului
în insolvenţă poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni
grave ale practicianului în insolvenţă care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele
colective ale creditorilor în procedura şi nu interesele individuale a unui creditor – M.A.G.
A subliniat faptul că administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras la
răspundere dacă şi-a exercitat atribuţiile cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă. Există reacredinţă atunci când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar încalcă cu ştiinţă normele de
drept material ori procesual, existând în acest sens dovezi concludente și pertinente care să
ateste aceste fapte, jurisprudenţa statuând în acest sens aplicarea gradual a sancţiunilor.
Cu privire la analizarea motivelor temeinice de înlocuire a administratorul judiciar, a
solicitat să se aibă în vedere faptul că nici un raport de activitate întocmit în conformitate cu
prevederile art. 21 şi art. 106 din Legea nr. 85/2006 depus la dosarul cauzei nu a fost contestat
de către creditori participanţi în cadrul procedurii; că a fost confirmat în aceasta calitate la
Adunarea Creditorilor ce a avut loc în data de 27.11.2012; nu s-a constatat prin nici o
încheiere de şedinţa sau sentinţa definitivă şi executorie neîndeplinirea corespunzătoare a
atribuţiilor prevăzute de lege sau a celor stabilite de judecătorul sindic în sarcina
administratorului judiciar; nici un creditor, cu excepţia MTC AE - aflat în conflict de interese
cu debitoarea, nu a reclamat încălcarea atribuţiilor sau a managementului defectuos în dosarul
nr. 10432/86/2012; nici un creditor îndreptăţit de lege nu a sesizat, respectiv nu a convocat
Comitetul creditorilor cu privire la activitatea desfăşurată de administratorul judiciar
confirmat; Comitetul creditorilor în data de 27.11.2014 a analizat şi aprobat sub aspectul
controlului de oportunitate conţinutul raportului nr. 2307/20.11.2013, raport depus la dosarul
de fond prin care administratorul judiciar a prezentat modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi
a managementului procedurii raportat la analizarea cererilor de creanţe pe parcursul
procedurii.
Prin Notele de concluzii depuse creditoarea MTC AE a solicitat înlocuirea
practicianului M. IPURL cu un altul, având în vedere gravele încălcări ale dispoziţiilor legale
ale judecătorului sindic, precum şi defavorizarea vădită a acestei creditoare, coroborată cu
favorizarea nejustificată a creditoarei B. T., motivat de faptul că, prin încheierea din data de
11.09.2012 dată în dosarul nr. 10../86/2012, Tribunalul Suceava a dispus deschiderea
procedurii insolvenţei debitoarei, fiind desemnat administrator judiciar M. IPURL, cu un
onorariu iniţial de 1.000 lei/lună.
Prin măsurile dispuse pe parcursul procedurii, administratorul judiciar a diminuat
patrimoniul societăţii debitoare, având drept consecinţă prejudicierea intereselor creditorilor şi
implicit ale sale şi nu, în ultimul rând, administratorul judiciar a încasat un onorariu mult mai
mare decât cel aprobat de adunarea creditorilor şi instanţa, adică 2.480 lei lunar, în loc de
1.500 lei + TVA/luna. Prin urmare, s-a încasat în plus, cu titlu de onorariu administrator
judiciar, peste 12.000 lei calculat până în septembrie 2013, potrivit datelor ultime la care
creditoarea a avut acces.
A arătat că prin încheierea de şedinţă din 11.09.2012, i s-a pus în vedere
administratorului judiciar să depună la dosar rapoarte privind modul de îndeplinire a
atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii în
conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, ceea ce nu s-a realizat în
cauză. Mai mult decât atât, începând cu data de 15.01.2013 i s-a pus în vedere prin încheiere
de şedinţa să se depună aceste rapoarte de activitate lunar; nici aceasta condiţiune nu a fost
îndeplinită.
Neîntocmirea de către administratorul judiciar a execuţiei bugetare lunare, pentru a
putea monitoriza în timp real activitatea economică şi pentru a se putea lua măsurile necesare
pentru efectuarea plăţilor conform planului de reorganizare, reprezintă fapte ce afectează
cursul firesc al procedurii insolvenţei. Administratorul judiciar M. IPURL, prin reprezentantul
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său legal C. O., a nesocotit dispoziţiile legale privind atribuţiile conferite acestuia prin art. 20
din Legea nr. 85/2005.
Mai mult, în rapoartele întocmite în perioada 11.09.2012- 30.09.2013, nu sunt
menţionate toate încasările aferente acestei perioade, în contul special fiind încasate diverse
sume, nefiind însă justificate nici încasările şi nici cheltuielile. Nu s-a adus niciodată la
cunoştinţa creditoarei care este modul de distribuire a cheltuielilor.
De asemenea, în sarcina administratorului judiciar se poate reţine şi fapta de a nu fi
depus diligentele necesare în vederea recuperării creanţelor debitoarei, aşa cum prevăd
dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 85/2006.
Prin Încheierea nr. 1456 din 9 decembrie 2014, pronunţată de judecătorul sindic, în
temeiul art.22 alin.2 din Legea 85/2006 a dispus înlocuirea administratorului judiciar M.
IPURL, cu practicianul în insolvenţă G.I. IPURL, acesta din urmă urmând a îndeplini
atribuţiile prevăzute de art.20 din Legea nr. 85/2006, cu un onorariu provizoriu în cuantum de
1.000 lei.
De asemenea, a pus în vedere administratorului judiciar M. IPURL obligaţia de a
preda noului administratorul judiciar desemnat documentaţia aferentă dosarului de insolvenţă
al debitoarei până la data de 30.12.2014.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că dispozitiile din art.22
alin. (2) din Legea nr.85/2006 vizează exclusiv conduita administratorului judiciar în cursul
procedurii insolvenţei, fără a fi necesară buna-credinţă a părţilor implicate în procedură.
Astfel, eventualul comportament incorect al unui creditor, un concurs între calitatea de
administrator statutar al debitoarei aflate în insolvenţă şi calitatea de asociat şi administrator al
unui creditor şi eventuala rea-credinţă a creditorului manifestată pe parcursul procedurii nu
împietează asupra activităţii administratorului judiciar, analizată în prezentul cadru, ci pot cel
mult fi avute în vedere ca şi justificare a unei anumite atitudini a administratorului judiciar.
Prin intermediul art.22 nu este sancţionat creditorul, ci administratorul judiciar.
În prezenta procedură, M. IPURL a dobândit calitatea de administrator judiciar ca
urmare a solicitării debitoarei şi votului pozitiv manifestat de creditoarea MTC AE, aspect ce
contrazice susţinerile administratorului, în sensul că această din urmă creditoare urmăreşte
înlocuirea sa, pentru a avea control asupra procedurii şi pentru a o dirija în sensul dorit. De
altfel, pentru conduita culpabilă a debitoarei aflate în insolvenţă sau a unui creditor, există căi
legale de sancţionare, astfel încât procedura concursuală să îşi atingă obiectivul – plata
datoriilor debitoarei.
Urmărind procedura derulată, judecătorul sindic a reţinut că, la data de 23.10.2012, s-a
publicat tabelul preliminar de creanţe, în care figurau ca şi creditori B. T., cu un procent de
44,03% din totalul creanţelor, DGFP cu un procent de 0,11%, SC MTC AE SRL cu un
procent de 55,81% şi E-ON cu un procent de 0,04%.
La data de 22.02.2013, ulterior soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar,
administratorul judiciar a publicat tabelul definitiv al creanţelor, în care figurau următorii
creditori: B.T. SA cu un procent de 43,98 %, Primăria mun. F. cu un procent de 0,11%, DGFP
cu un procent de 0,11% , SC MTC AE cu un procent de 55.75 %, E-ON, cu un procent de
0,04%. Ulterior, la data de 27.08.2013, s-a întocmit de către administratorul judiciar, fără
nicio justificare, tabelul definitiv consolidat şi actualizat al creanţelor, acesta fiind anulat prin
sentinţa civilă nr.916/27.06.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, irevocabilă.
Ulterior tabelului din 27.08.2013 au mai fost întocmite alte tabele definitive, care însă
nu au fost analizate în cauza de faţă, dat fiind că acestea fac obiectul unor dosare separate, ca
urmare a contestării lor şi care nu au fost soluţionate.
S-a mai reţinut că, în cadrul şedinţei Adunării Creditorilor din data de 18.12.2012, s-a
aprobat o ofertă financiară privind cumpărarea unor bunuri imobile situate în mun. I,
proprietatea debitoarei.
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La data de 25.03.2013, debitoarea a depus plan de reorganizare a activităţii, plan
confirmat de către judecătorul sindic prin sentinţa nr.1519/12.11.2013, confirmat de societatea
creditoare MTC AE figurează cu o pondere de 55,75% din totalul pasivului, pondere cu care
figura şi în tabelul definitiv de creanţe afişat la 22.02.2013.
Prin sentinţa nr.1316/04.11.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, executorie, s-a
dispus anularea Hotărârii Adunării Creditorilor din 29.01.2014, instanta reţinând că în mod
nejustificat s-a trecut peste calitatea de creditor majoritar de la acel moment al unei creditoare
şi că s-a aprobat propunerea administratorului judiciar de evaluare şi punere în vânzare a unor
bunuri imobile, contra celor stabilite prin planul de reorganizare, confirmat de către instanţă.
Astfel, la f. 207 dosar insolvenţă, s-a consemnat că, în perioada reorganizării judiciare,
debitoarea în cauză îşi propune continuarea activităţii, printre altele, prin obţinerea de
lichidităţi, prin vânzarea parţială de active din averea debitoarei, care nu sunt indispensabile
derulării activităţii şi a căror înstrăinare nu are un impact negativ asupra demersurilor de
redresare şi salvgardare a agentului economic. În acest context, la cap.6.2.1 din plan, s-a
stabilit că vor fi vândute doar activele care prin înstrăinare nu vor afecta desfăşurarea
activităţii debitoarei, respectiv activul „depozit şi terenul aferent” situate în mun.I. Or, prin
hotărârea din 29.01.2014, s-a decis la pct.1 pe ordinea de zi şi aprobarea raportului de
evaluare privind bunurile imobile situate în mun. F., deşi cu privire la aceste imobile nu s-a
decis vânzarea prin planul de reorganizare.
Ulterior, la 31.01.2014, administratorul judiciar a emis și regulamentul de vânzare a
bunurilor imobile sus – indicate, depozitul de mărfuri și birourile situate în mun. F., făcând
obiectul licitaţiilor publice.
S-a mai reţinut că, în cuprinsul cererii de înlocuire formulată de creditoarea SC MTC
AE, s-a invocat neîndeplinirea atribuţiilor administratorului judiciar privind asigurarea
recuperării creanţelor pe care debitoarea le înregistrează la diferiţi beneficiari, atribuţii care se
subsumează disp.art.20 alin. l din Legea 85/2006.
S-a reţinut, de asemenea, că administratorul judiciar şi-a motivat această atitudine pe
nepredarea întregii evidente contabile de către debitoare şi pasivitatea administratorului
statutar al debitoarei. S-a reţinut şi existenţa unor dosare de executare silită în curs, pentru
recuperarea creanţelor debitoarei faţă de proprii debitori, aspect adus la cunoştinţa
administratorului judiciar cel târziu în şedinţa publică din 23.09.2014, când creditoarea MTC
AE a depus înscrisurile din care rezultă faptul existentei unor creanţe nerecuperate. Or, până
la data prezentei, nu s-a făcut dovada efectuării nici unui demers pe lângă executorii
judecătoreşti pentru identificarea şi încasarea creanţelor.
Judecătorul sindic a apreciat astfel că comportamentul administratorului judiciar – de a
întocmi un tabel definitiv actualizat în procedura reorganizării, ulterior afişării celui definitiv,
fără explicaţie legală, în scopul exclusiv de a elimina calitatea de creditor majoritar a unuia
din creditori (indiferent de legătura acestui creditor cu debitoarea), de a derula procedura cu
încălcarea planului de reorganizare confirmat de instanţă şi de a nu lua măsurile care se impun
pentru recuperarea creanţelor debitoarei (nu doar pentru înstrăinarea bunurilor acesteia) –
constituie motiv temeinic în sensul art.22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 pentru a se proceda
din oficiu la înlocuirea acestuia. Procedând în modul indicat mai sus, administratorul judiciar
a creat cadrul pentru nesocotirea atât a intereselor debitoarei, dar şi a creditorilor acesteia, iar
prin întocmirea de acte criticabile, s-a produs indirect tergiversarea procedurii, ca efect al
contestaţiilor formulate şi al aşteptării soluţionării acestora.
Judecătorul sindic a apreciat că nu poate fi reţinut niciunul din motivele exoneratoare
de vinovăţie indicate în nenumăratele precizări şi note de concluzii, nici unul neputând fi
calificat ca „obiectiv” şi de natură să justifice neîndeplinirea corespunzătoare a atributiilor
administratorului judiciar, sens în care, în temeiul art.22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, din
oficiu a procedat la înlocuirea administratorului judiciar M. IPURL cu G. I. IPURL.
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Împotriva acestei încheieri a declarat recurs lichidatorul judiciar M. IPURL Suceava,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de recurs, care, în drept, se încadrează în prevederile art. 304
din Codul de procedură, recurentul a solicitat instanţei de control judiciar, ca urmare a
analizării recursului, să reţină faţă de acesta lipsa motivelor temeinice în sensul prevederilor.
art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.
A precizat faptul că, în speţă, instanţa de judecată a înţeles să aplice prevederile art. 22
alin. (2) din Legea nr. 85/2006, reţinând aşa cum rezultă din cuprinsul încheierii recurată,
motive temeinice de înlocuire a sa, motive ce nu au fost expuse verbal în şedinţa de judecată
în vederea formulării apărării necesare şi ca atare se impune analizarea în sensul prevederilor
L.85/2006 a motivelor reţinute de instanţa de fond sub aspectul motivării încheierii recurate în
raport de situaţia de fapt din dosarul de fond.
A învederat faptul că judecătorul sindic a apreciat incidenţa prevederilor art. 22 alin.
(2) din Legea nr. 85/2006, respectiv a reţinerii „motivelor temeinice” prin însuşirea punctului
de vedere al creditorului MTC AE, aflat în vădit conflict de interese cu debitoarea conf. prev
art 17 a lin. 5 din L85/2006, sancţionând astfel cu înlocuirea sa pentru presupusele fapte,
respectiv, încălcarea planului de reorganizare propus de debitoare prin administratorul special,
precum şi lipsa măsurilor în vederea recuperării creanţelor şi, întocmirea succesivă a
tablourilor de creanţă fără explicaţii cu scopul eludării unui creditor, respectiv MTC AE.
A arătat că la data de 25.03.2013, debitoarea prin administrator special K. I. a depus la
dosarul cauzei Planul de reorganizare al activităţii economice împreună cu programul de plată
al creanţelor conform art. 94 alin, lit. a) din Legea nr. 85/2006, iar la data de 10.03.2013
Adunarea creditorilor legal convocată de către administratorul judiciar a aprobat în temeiul
art. 101 din Legea nr. 85/2006 planul de reorganizare propus de către administratorul special,
confirmat prin sentinţa nr. 1519/12.11.2013. Astfel, în raport cu dispoziţiile instanţei de
judecată începând cu data de 12.11.2013, faţă de debitoare s-au născut obligaţiile asumate
prin planul de reorganizare propus creditorilor plan care a beneficiat de un vot favorabil din
partea acestora.
Având la bază temeiurile legale după care debitorul îşi desfăşoară activitatea în cadrul
procedurii de reorganizare judiciară în raport cu prevederile planului propus şi asumat de
administratorul special, a solicitat să se reţină confuzia instanţei cu privire la entităţile şi
calitatea procesuală a participanţilor în cadrul procedurii de reorganizare.
Judecătorul sindic a apreciat în mod eronat faptul că administratorul judiciar aplică în
mod efectiv prevederile planului de reorganizare, lăsând astfel fără efecte juridice instituţia
administratorului special prevăzută de legiuitor în cuprinsul art. 18 alin. (1) coroborat cu
preederile art 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, transferând fără nici un temei juridic
atribuţiile asumate de administratorul special prin planul de reorganizare asumat faţă de
creditori în sarcina sa, înţelegând să-l sancţioneze prin aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2)
din Legea nr. 85/2006.
Astfel, prin transferul nelegal şi nefondat de atribuţii şi obligaţii instituit de instanţa de
fond în sarcina sa, fără a fi aduse la cunoştinţa sa, instanţa de fond nu doar că nu valorifică
instituţia administratorului special în conformitate cu intenţia legiuitorului care a instituit o
calitate specială în cadrul procedurii de reorganizare, lăsând astfel la decizia foştilor
administrator statutari posibilitatea mandatării unei persoane, care în baza mandatului
încredinţat şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 18 coroborat cu art. 103 alin. (3)
din Legea nr. 85/2006 să administreze activitatea de reorganizare judiciară cu scopul
implementării măsurile propuse în planul de afaceri ce îmbracă forma planului de
reorganizare judiciară votat de creditori, ci dispune sancţionarea administratorului judiciar
prin aplicarea prevederilor art 22 din Legea nr. 85/2006) pentru neîndeplinirea mandatului
acordat de fostul administrator statutar unei terţe persoane.
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A precizat că prin Legea Insolvenţei dreptul de reprezentare al debitorului pe perioada
cât acesta îşi păstrează administrarea afacerii proprii este atribuit administratorului special,
însă printr-o anumită confuzie creată de instanţa de fond, aceasta a transpus în sarcina
administratorului judiciar M. IPURL anumite responsabilităţi care, de drept, s-au născut în
mandatul asumat de administratorul special K. I., acesta fiind reprezentantul legal al
asociaţiilor cu rol activ în cadrul procedurii de reorganizare.
Totodată, a adus la cunoştinţa instanţei de fond în repetate rânduri prin rapoartele de
activitate depuse la dosarul cauzei, lipsa de diligenţă a administratorului special numit în
cauză, însă singura măsură dispusă de către instanţa de fond a constat în sancţionarea sa, prin
aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 motivat de neîndeplinirea
obligaţiilor asumate de terţe persoane (administratorul special), fără a face o limitare între
momentul naşterii obligaţiilor rezultate din mandatul special şi obligaţia strict de
supraveghere a modului de derulare a planului de reorganizare în sensul prevederilor art. 103
alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în raport cu stadiul juridic al dosarului de fond - reorganizare
judiciară condusă de administrator special confirmată de judecătorul sindic;
Cu privire la tabloul de creanţă, rezultă că unul din motivele reţinute de instanţa de
judecată faţă de administratorul judiciar în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr.
85/2006, a constat în sancţionarea comportamentului administratorului judiciar de întocmire a
tablourilor de creanţă, fără explicaţii legale, în scop exclusiv de a elimina calitatea de creditor
majoritar a unuia din creditori, astfel, deşi reţinerea instanţei de judecată cu privire la acest
aspect nu este motivată, în fapt şi în drept în sensul prevăzut de art. 261 pct. 5 Cod de
procedură civilă, care consacra principiul general privind motivarea hotărârilor, astfel
judecătorii sunt datori să arate, în cuprinsul hotărârii, motivele de fapt şi de drept în temeiul
cărora şi-au format convingerea, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.
Or, în cazul de faţă, instanţa de fond a redat unilateral numai concluziile unui creditor
şi deşi se afla în situaţia prevăzută de art. 22 alin. (2) din Legea nr.85/2006, fără a se analiza
nici un mijloc de probă administrat de către ea şi fără a se arăta motivele de fapt şi de drept în
temeiul cărora şi-a format convingerea că actele administrative întocmite sunt nelegale.
Astfel, din analizarea situaţiei prezentată judecătorului sindic, prin rapoartele de
activitate succesive depuse la dosarul cauzei, precum şi prin supunerea aprobării Comitetului
creditorilor la data de 26.03.2014 a raportului cuprinzând demersurile efectuate în sensul
aplicării prevederilor art. 66 faţă de prevederile art. 41 din Legea nr. 85/2006, conform
procesului verbal al comitetului creditorilor din data de 26.11.2014 depus la dosar spre ştiinţa
judecătorului sindic şi a creditorilor, publicat în BPI, rezultă fără echivoc faptul că, reţinerea
instanţei de fond cu privire la modul de întocmire a tablourilor de creanţe cu scopul exclusiv
de eliminare a unui creditor, respectiv MTC AE nu este motivată şi nici fundamentată.
A subliniat faptul că analizarea cererilor de creanţă accesorii este atributul exclusiv al
administratorului judiciar, cu care a fost învestit în cadrul procedurii de insolvenţă, fiind vorba
de creditorul garantat B.T. SA, ce a acordat creditele bancare debitoarei, astfel încât tablourile
de creanţe succesive au întocmite în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 85/2006
şi nu poate constitui un motiv temeinic prevăzut art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 în
sensul înlocuirii practicianului în insolvenţă.
Fiind un act de voinţă exprimat de către creditori, participarea la procedura de
insolvenţă este opţională, cererea de creanţă formulată de creditor fie în baza art. 64 , fie în
baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 , naşte obligaţii în sarcina administratorul judiciar,
în sensul interpretării acesteia conform art. 66 din Legea nr. 85/2006, context în care
administratorul judiciar nu poate ignora solicitările formulate de creditori exprimate prin
cereri de creanţe ca urmare a drepturilor procesuale conferite de legiuitor, astfel obligaţia de
verificare, analizare şi înscriere la masa credală a unui creditor nu poate constitui premisele
reţinute de instanţa de fond în cuprinsul soluţiei pronunţată.
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Astfel, în baza prevederilor Legii nr.85/2006 coroborată cu prevederile Codului de
procedură civilă, a principiului legalităţii, egalităţii părţilor şi a disponibilităţii în ceea ce
priveşte cauza dedusă judecăţii, a apreciat că instanţa de fond nu poate să dispună peste textul
de lege, adică ignorarea cererilor de creanţă accesorii cu care a fost învestită.
A mai arătat că judecătorul sindic, procedând la soluţionarea sesizării din oficiu, şi-a
însuşit simpla afirmaţie formulată de creditorul MTC AE aflat în conflict de interese cu
debitoarea, abdicând de la principiul rolului activ al judecătorului. Or, în cazul de faţă cu
ignorarea elementelor materiale (cereri de creanţă accesorii) existente fizic la dosarul cauzei şi
fără analizarea raţionamentului administratorului judiciar expus în rapoartele depuse la
dosarul cauzei, s-a reţinut în mod total eronat şi nefondat scopul exclusiv de eliminare a unui
creditor de la masa credală, context în care apreciază raţiunea legiuitorului privind edictarea
prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 în sensul sancţionării administratorului
judiciar pentru motive temeinice şi culpabile dovedite şi nu pentru opiniile exprimate în cursul
procedurii de insolvenţă pe care o manageriază, opinii exprimate prin actele de procedură
întocmite în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 85/2006, respectiv rapoarte de
activitate, tabele de creanţă sau alte acţiuni pentru care legiuitorul a stabilit individual căile de
atac corespunzătoare şi în nici un caz înlocuirea practicianului în insolvenţă.
În acest context, a solicitat să se reţină faptul că instanţa de fond a aplicat o sancţiune
faţă de ea în lipsa elementelor care să ateste existenţa certă şi neîndoielnică a motivelor
temeinice avute în vedere de legiuitor la data edictării textului de lege (art.22 alin. 2), astfel,
motivele subiective emanate din grave confuzii cu privire la identitatea participanţilor în
cadrul procedurii de insolvenţă în diferite stadii procedurale, participanţi în sarcina cărora
legiuitorul a stabilit în mod exclusiv atribuţii şi responsabilităţi, precum şi raţionamentul
administratorului judiciar cu privire la modul de analizarea şi acceptare la masa credală a
pretenţiilor creditorilor, nu pot constitui motive temeinice în vederea înlocuirii practicianului
în insolvenţă.
De asemenea, a solicitat să se reţină că nu orice culpă sau omisiune a practicianului în
insolvenţă poate constitui un motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni
grave care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor (şi nu
interesele individuale a unui creditor), în speţă, nefiind dovedită prejudicierea intereselor
colective ale creditorilor prin managementul aplicat.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea a constatat recursul nefondat, pentru următoarele
considerente:
Potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei nr.
85/2006 „În orice stadiu al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea
comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată,
pentru motive temeinice.”
Se remarcă astfel faptul că legiuitorul creează posibilitatea ca judecătorul sindic să
procedeze la înlocuirea administratorului judiciar confirmat, fie din oficiu, fie la cererea
comitetului creditorilor, cu îndeplinirea condiţiei sine qua non, respectiv existenţa şi
dovedirea motivelor temeinice.
De principiu, se impune precizarea că, în speţă, M. IPURL a fost confirmat în calitate
de administrator judiciar al debitoarei, ca urmare a solicitării acesteia şi a votului pozitiv
acordat de creditorii S MTC AE S.R.L. şi DGFP, creditoarea B.T. exprimând un vot negativ,
situaţie ce rezultă din procesul verbal al Adunării creditorilor din 27.11.2012 şi contrazice
apărarea administratorului judiciar în sensul că această creditoare SC MTC AE S.R.L. doreşte
înlocuirea sa pentru a deţine controlul asupra procedurii de insolvenţă.
Oricum, dispoziţiile speciale ale legii nu sancţionează conduita incorectă a unui
creditor, care, poate manifesta rea-credinţă în derularea procedurii colective, ci sancţionează
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atitudinea administratorului judiciar, care, prin încălcarea atribuţiilor stabilite în sarcina sa de
legiuitor, prin săvârşirea unor fapte sau prin omiterea derulării unor acţiuni specifice şi
necesare procedurii, prejudiciază interesele creditorilor.
Considerentele expuse în mod pertinent şi coincis în sentinţa atacată se circumscriu
unei analize judiciare realizată în mod obiectiv de judecătorul sindic, care a reţinut că aspecte
precum întocmirea nejustificată a unui tabel definitiv actualizat în procedura reorganizării,
ulterior afişării celui definitiv, derularea procedurii cu încălcarea planului de reorganizare
confirmat de instanţă şi neîndeplinirea obligaţiei de recuperare a creanţelor debitoarei
constituie „motive temeinice” pentru înlocuirea din oficiu a administratorului judiciar.
Din această perspectivă, Curtea a constatat că motivarea amplă a recursului vizează
doar un prim aspect, cel al întocmirii tabelelor de creanţe pe parcursul procedurii de
insolvenţă, recurentul omiţând a răspunde criticilor judecătorului sindic referitoare la
continuarea procedurii cu încălcarea planului de reorganizare şi lipsa interesului pentru
recuperarea creanţelor debitoarei, împrejurare ce întăreşte convingerea instanţei de recurs
asupra faptului că susţinerile instanţei de fond nu pot fi combătute şi înlăturate.
În acest context, Curtea a apreciat că în tabelul definitiv de creanţe publicat la data de
22.02.2013 administratorul judiciar a menţionat creanţe eronate în raport de cele evidenţiate
în tabelul preliminar de creanţe, iar tabelul definitiv consolidat şi actualizat al creanţelor
întocmit de administratorul judiciar la data de 27.08.2013 a fost anulat de judecătorul sindic
prin sentinţa civilă nr. 916/27.06.2014 rămasă irevocabilă prin decizia nr. 7312/10.10.2014 a
Curţii de Apel Suceava, care a reţinut că nu se justifică întocmirea acestui tabel în condiţiile în
care nu a existat o compensare reală a creanţelor solicitată de creditoarea SC MTC AE, fapt ce
a determinat descalificarea acestui participant la procedură.
Pe de altă parte, deşi în planul de reorganizare a societăţii debitoare, confirmat de
judecătorul sindic prin sentinţa nr. 1519/12.11.2013, s-a consemnat că în perioada de
reorganizare judiciară vor fi vândute active din averea debitoarei care nu vor afecta
desfăşurarea activităţii, respectiv „depozite şi terenul aferent” situate în mun I. prin hotărârea
Adunării creditorilor din 29.01.2014 s-a aprobat propunerea administratorului judiciar M.
IPURL de aprobare a raportului de evaluare şi vânzarea bunurilor imobile situate în mun. F.,
str. (…) nr. (…), acţiunea administratorului judiciar fiind în mod vădit derulată cu nesocotirea
celor statuate de judecătorul sindic şi confirmă încălcarea flagrantă a atribuţiilor legale de
către recurent.
Curtea constată, de asemenea, şi neîndeplinirea corespunzătoare de către
administratorul recurent a obligaţiei prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006,
în sensul a depune diligenţe în vederea recuperării creanţelor debitoarei, în condiţiile în care,
din înştiinţările emise de executorii judecătoreşti care efectuau procedurile de executare silită
în favoarea creditoarei SC M.T.C. S.R.L. (debitoarea din procedura insolvenţei), se reţine că
administratorul judiciar nu a formulat o cerere de continuare a executării silite, fapt ce
demonstrează lipsa de interes pentru gestionarea intereselor debitoarei.
Nu a fost reţinută susţinerea administratorului judiciar potrivit căreia în perioada de
observaţie şi de reorganizare are exclusiv rolul de supraveghetor al activităţii debitoarei,
întrucât conducerea şi administrarea societăţii se află în sarcina administratorului special, dat
fiind faptul că considerentele expuse vizează inclusiv perioada de început a procedurii de
insolvenţă deschisă la data de 11.09.2012, planul de reorganizare fiind confirmat ulterior, prin
sentinţa nr. 1519/ 12.11.2013, or, încălcarea atribuţiilor stabilite de legiuitor în sarcina sa nu a
permis realizarea scopului legii speciale, respectiv, instituirea unei proceduri colective pentru
acoperirea pasivului debitoare aflate în insolvenţă.
În considerarea celor reţinute, constatând că nu sunt date motivele de recurs invocate şi
că nici din oficiu nu există motive de casare, Curtea, în temeiul art.312 alin. (1) din Codul de
procedură civilă din 1865, a respins recursul, ca nefondat.
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2. Insolvenţă. Perfectare antecontract de vânzare-cumpărare. Autorizare
judecător sindic. Plată parţială a preţului stabilit în antecontract. Consecinţe.
Prin „preţ contractual”, dispoziţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei au în vedere preţul stabilit prin antecontractul ce se doreşte a fi executat, iar nu
alt preţ stabilit ulterior, cu eventuala corecţie adăugată ca efect al creşterii valorii de piaţă
(„preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului”). Practic, la data solicitării executării
antecontractului de vânzare-cumpărare acesta reprezintă singura convenţie încheiată între
părţi prin care să fie stabilite obligaţiile ce le revin şi în raport de care să se poată verifica
îndeplinirea acestora. În consecinţă, în mod corect prima instanţă a reţinut că nu s-a dovedit
îndeplinirea condiţiei vizând achitarea preţului contractual.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 77 din 19.02.2015
Prin cererea formulată în dosarul nr. 19../86/2014 al Tribunalului Suceava la data de
23 septembrie 2014, M IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC RI SRL,
a solicitat, în esenţă, ca, în conformitate cu prev. art. 20 alin. (1) lit. m din Legea nr. 85/2006,
instanţa de judecată să dispună autorizarea privind încheierea contractului de vânzare în baza
art. 93l din Legea nr. 85/2006 a imobilului format din apartament nr. 17, ce face obiectul
antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat.
În motivarea cererii, s-a arătat că în data de 07.08.2014 a fost depusă la sediul
debitoarei de către dl. CDD, în calitate de promitent-cumpărător, cu domiciliul în … oferta
financiară nr. 388/07.08.2014 prin care a solicitat perfectarea în formă autentică a contractului
de vânzare aferent imobilului contractat, anterior menţionat şi că, din întregul material
probator, rezultă cu claritate faptul că preţul poate fi achitat în întregime la data semnării
contractului de vânzare, în condiţiile în care promitentul-cumpărător a avut şi a exercitat de la
data antecontractului (19.11.2012) posesia asupra bunului imobil, preţul stabilit prin
antecontract fiind în conformitate cu valoarea de piaţă a bunului, iar imobilul promis a fi
vândut nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare, context în
care din conţinutul limitativ al prevederilor art. 931 din Legea nr. 85/2006 nu se poate deduce
care sunt prevederile legale reţinute de creditorul ipotecar ca fiind neîndeplinite. În concluzie,
a apreciat că, în cazul executării în temeiul art. 931 de către administratorul judiciar la cererea
promitentului-cumpărător, a obligaţiilor ce decurg dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare
cu dată certă, anterioară deschiderii procedurii insolvenţei, în care promitentul-vânzător intră
în procedură, creditorul ipotecar al unui astfel de bun este îndreptăţit la realizarea creanţei
încasate care este una garantată, încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă
autentică având ca obiect imobilul grevat de ipoteci se poate realiza prin recunoaşterea
dreptului băncii finanţatoare în calitate de garant ipotecar de a încasa cu prioritate suma de
bani obţinută din lichidarea bunului afectat garanţiei, ocazie în care poziţia unităţii bancare
prezentată în răspunsul comunicat cu privire la refuzul de a comunica acordul (solicitat
opţional) nu este justificată şi vine în contradicţie cu intenţia administratorului judiciar de a
achita din aceste sume creanţele garantate în baza art. 121 din Legea nr. 85/2006.
Creditoarea SC UCTB SA a depus la dosar poziţia sa procesuală solicitând respingerea
cererii formulate de M. de „Autorizare a încheierii contractului de vânzare în conformitate cu
prevederile art. 931 din Legea nr. 85/2006” cu privire la imobilul reprezentat de Apartamentul
… („Apartamentul 17"), ce face obiectul antecontractului de vânzare cumpărare autentificat
sub nr. … (Antecontractul), apreciind că judecătorul-sindic nu are competenţa de a autoriza
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la apartamentul sus-menţionat şi că
prezenta cerere este netemeinică.
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Prin încheierea nr. 1207 din 14 octombrie 2014, Tribunalul Suceava – Secţia civilă a
respins cererea de autorizare privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare, formulată
de administratorul judiciar.
Pentru a hotărî în acest sens, prima instanţă a constatat că, raportat la dispoziţiile art.
20 din Legea nr. 85/2006, solicitarea formulată de administratorul judiciar este de competenţa
judecătorului sindic; că la încheierea antecontractului de vânzare – cumpărare nu a fost
consultat creditorul ipotecar, în vederea respectării dreptului său de garanţie, comunicându-ise intenţia înstrăinării abia odată cu formularea prezentei cereri; că antecontractul nu a fost
nici înscris în cartea funciară, pentru informarea terţilor, în condiţiile art. 906 din Codul civil;
că, dreptul de ipotecă înscris în favoarea U. presupune obligaţia debitoarei de a nu face nici un
act de dispoziţie cu privire la imobil fără consimţământul creditorului ipotecar, consimţământ
care în cazul de faţă nu a fost solicitat; că dreptul de ipotecă înscris asupra imobilului are
tocmai menirea de a garanta îndeplinirea de către debitoare a obligaţiei de restituire a sumelor
împrumutate de la unitatea bancară, în caz de neachitare a obligaţiilor scadente creditorul
având dreptul de a proceda la executarea silită a imobilului instituit garanţie, iar împrumutul
garantat cu imobilul nu a fost restituit în totalitate, dreptul de ipotecă subzistând. În aceste
condiţii, a apreciat că nu se poate face abstracţie de faptul încheierii promisiunii de vânzare cu
nesocotirea intereselor creditorului garantat şi că, în analiza cererii de autorizare formulate de
administratorul judiciar, se impune a verifica îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute
de art. 931 din Legea nr. 85/2006, precum şi dispoziţiile art. 49 alin. (3) din Legea nr.
85/2006, care dispun că „în cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea
debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de prevederile art. 39 referitoare la acordarea
unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate”, cu atât mai mult cu cât nu s-a specificat de
către administratorul judiciar protecţia oferită creditorului ipotecar în cazul înstrăinării
bunului în discuţie.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel debitoarea SC RI SRL,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta a
reiterat situaţia de fapt dedusă judecăţii, solicitând, în esenţă, admiterea apelului, cu
consecinţa casării sentinţei apelate, iar în rejudecare respingerea cererii administratorului
judiciar M IPURL Suceava prin care s-a solicitat judecătorului sindic autorizarea încheierii
contractului de vânzare pentru ap. 17 în conf. cu prev. art. 931 din Legea nr. 85/2006, ca fiind
inadmisibilă. Astfel, a solicitat ca instanţa de control judiciar să analizeze sub aspectul
legalităţii şi admisibilităţii cererea adresată instanţei de fond de administratorul judiciar în
vederea aplicării prevederilor art. 93 din Legea nr. 85/2006, apreciind că cererea prin care
administratorul judiciar a solicitat instanţei de judecată autorizarea încheierii contractelor de
vânzare cumpărare este evident inadmisibilă din moment ce legiuitorul nu a prevăzut în
conţinutul actului normativ (articol) această obligaţie (nici obligaţia administratorului judiciar
în vederea sesizării judecătorului sindic, nici atribuţia judecătorului sindic în vederea judecării
cererii în cauză); că textul de lege mai sus menţionat reglementează limitele controlului
jurisdicţional, de legalitate exercitat de judecătorul sindic asupra măsurilor adoptate de
administratorul judiciar cu ocazia instrumentării procedurii insolvenţei, precum şi că această
normă a fost introdusă în Legea insolvenţei pentru a veni în sprijinul persoanelor care au
contractat cu unii investitori (mai exact, cu dezvoltatori imobiliari), care în perioada
anterioară izbucnirii crizei economice globale din anii 2008-2010 au imobilizat fonduri
considerabile, împrumutate, de regulă, de la bănci finanţatoare, la care s-au adăugat şi
eventualele avansuri ale viitorilor beneficiari ai locuinţelor ce urmau să fie construite şi care,
odată cu propagarea recesiunii inevitabile, au intrat în încetare de plăţi. Cu privire la reţinerea
instanţei de fond privind consultarea creditorului ipotecar cu privire la încheierea contractului
de vânzare, a precizat că afirmaţia este nefondată,întrucât această obligaţie nu subzistă în
sarcina sa, din momentul în care antecontractul de vânzare-cumpărare nu reprezintă un act
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translativ de proprietate, ci dă naştere numai unei obligaţii de a transmite proprietatea bunului
în viitor, în aceste condiţii prin încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare dreptul
creditorului ipotecar nu este prejudiciat în niciun fel, ipoteca continuând să greveze imobilul
promis a fi vândut şi că orice opoziţie a creditoarei garantate la încheierea contractului de
vânzare în baza art. 931 era lipsită de interes atâta timp cât dreptul de ipotecă nu este afectat
prin semnarea respectivului act juridic. Textul de lege invocat este aplicabil şi bunurilor
ipotecate din moment ce legea nu prevede ca şi condiţie inexistenţa vreunei sarcini care să
greveze imobilul ce urmează a fi înstrăinat în executarea unui antecontract de vânzarecumpărare, fiind fără putinţă de tăgadă, însă, că aplicarea dispoziţiilor art. 931, concomitent cu
radierea sarcinilor care grevează bunul ce formează obiectul antecontractului de vânzarecumpărare nu este de natură să aducă atingere drepturilor legitime ale băncii creditoare,
întrucât aceasta urmează să-şi satisfacă dreptul de creanţă din sumele încasate şi distribuite în
cadrul procedurii conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 85/2006. Apelantul a mai arătat
că, potrivit acestei norme, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator, în
exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini,
reglementarea fiind una similară cu cea din cuprinsul art. 518 alin. (3) din Codul de procedură
civilă, potrivit căreia de la data intabulării imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte
sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, creditorii putându-şi realiza aceste drepturi
numai din preţul obţinut, cu alte cuvinte, numai dacă bunurile din averea falitei sunt lichidate,
adică vândute în conformitate cu art. 116 din Legea nr. 85/2006, modificată, pe baza
propunerii administratorului/lichidatorului judiciar, care vor încheia contracte de vânzarecumpărare, sumele realizate din vânzări urmând să fie depuse în contul prevăzut la art. 4 alin.
(2), din aceste sume creditorii care şi-au declarat creanţele la masa credală urmând să fie
îndestulaţi potrivit art. 121, pentru astfel de înstrăinări se vor „şterge" orice sarcini
preexistente.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată că apelul este nefondat.
Din memoriul amplu de apel formulat de debitoare prin administratorul special
instanţa de apel reţine că s-a criticat soluţia judecătorului sindic în ceea ce priveşte
admisibilitatea prezentei cereri, prin prisma atribuţiilor ce revin în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei atât administratorului judiciar, cât şi judecătorului sindic,
precum şi legalitatea şi temeinicia soluţiei pronunţate asupra fondului cererii formulate.
În ceea ce priveşte admisibilitatea solicitării autorizării încheierii contractului de
vânzare privind imobilul promis prin antecontractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.
2209/19.11.2012, instanţa reţine că dispoziţiile art. 11 şi 20 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei nu prevăd în mod limitativ atribuţiile acestor organe care aplică
procedura prevăzută de această lege. Dimpotrivă, aşa cum rezultă din însuşi textul acestor
articole, în cuprinsul acestora sunt enumerate „principalele atribuţii”, fără a se pretinde că
enumerarea ar fi exhaustivă. Separat de acest aspect, astfel cum în mod corect a reţinut prima
instanţă, cererea adresată judecătorului sindic este cuprinsă la art. 20 alin. (1) lit. n din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei („cu condiţia confirmării de către judecătorulsindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea
la garanţii reale”), astfel încât instanţa de apel va menţine reţinerile judecătorului sindic
privind competenţa sa de a soluţiona cererea ce i-a fost adresată, respingând susţinerile
apelantei cu privire la inadmisibilitatea cererii.
În ceea ce priveşte legalitatea soluţiei pronunţate, în mod corect prima instanţă a
reţinut că în cauză au aplicabilitate dispoziţiile art. 39 şi 49 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, dispoziţii legale ce trebuie coroborate cu temeiul juridic al cererii
invocat de către administratorul judiciar. Atât timp cât în cauză este solicitată înstrăinarea
unui bun imobil care face parte din garanţia oferită unui creditor, în mod corect prima instanţă
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a reţinut că se impunea a fi fost făcută dovada „acordării unei protecţii corespunzătoare
creanţei garantate.” Susţinerile din cuprinsul cererii de apel, cu privire la îndestularea cu
prioritate a creditorului garantat din sumele obţinute de la cumpărătorul bunului nu sunt
suficiente pentru a se putea reţine respectarea dispoziţiei legale de principiu incidentă în
cauză. Aceste reţineri au în vedere şi afirmaţiile din memoriul de apel cu privire la
transmiterea către cumpărător a bunului liber de orice sarcină, deşi în prezent asupra
imobilului este înscrisă ipotecă în favoarea creditorului UTB. Refuzul acestui creditor nu
poate fi considerat nejustificat în condiţiile nerespectării dispoziţiilor speciale ce au în vedere
protejarea acestuia, întrucât apelanta şi cocontractantul acesteia vizează transmiterea bunului
imobil liber de sarcini, prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare aceştia dorind şi
radierea ipotecii.
De altfel, astfel cum corect a reţinut şi judecătorul sindic, în cauză nu sunt îndeplinite
nici condiţiile speciale ale înstrăinării prevăzute de dispoziţiile expres invocate în susţinerea
cererii. Deşi s-a solicitat autorizarea vânzării bunului imobil în conformitate cu dispoziţiile
art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, nu s-a făcut dovada că
„Obligaţiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterioară
deschiderii procedurii, în care promitentul-vânzător intră în procedură, vor fi executate de
către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător, dacă: - preţul
contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii, iar bunul se află în
posesia promitentului-cumpărător; - preţul nu este inferior valorii de piaţă a bunului; - bunul
nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare.”
Chiar dacă prin cererea de apel se susţine că preţul bunului a fost în mare parte achitat,
existând posibilitatea achitării la data contractării a preţului integral, nu se are în vedere preţul
stabilit la data încheierii antecontractului a cărui perfectare se doreşte ci preţul actual de
circulaţie al bunului stabilit în mod unilateral. Instanţa apreciază că prin „preţ contractual”,
dispoziţiile art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei au în vedere preţul
stabilit prin antecontractul ce se doreşte a fi executat, iar nu alt preţ stabilit ulterior, cu
eventuala corecţie adăugată ca efect al creşterii valorii de piaţă („preţul nu este inferior valorii
de piaţă a bunului”). Practic, la data solicitării executării antecontractului de vânzarecumpărare acesta reprezintă singura convenţie încheiată între părţi prin care să fie stabilite
obligaţiile ce le revin şi în raport de care să se poată verifica îndeplinirea acestora. În
consecinţă, în mod corect prima instanţă a reţinut că nu s-a dovedit îndeplinirea condiţiei
vizând achitarea preţului contractual.
De asemenea, nici apelanta şi nici cocontractantul acesteia nu au făcut dovada că
„bunul nu are o importanţă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare”, în
contextul în care nu au fost infirmate reţinerile judecătorului sindic privind nedepunerea unui
plan de reorganizare.
Constatând că în cauză nu au fost dovedite susţinerile apelantei privind existenţa
vreunui motiv de natură a atrage anularea ori schimbarea încheierii apelate, în baza art. 480
alin. (1) din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), raportat la dispoziţiile art. 20
alin. (1) lit. m şi n, art. 39, art. 49 şi art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, instanţa va respinge ca nefondat apelul.
3. Insolvenţă. Cerere de confirmare plan de reorganizare. Condiţii.
Potrivit art.139 lit. B, planul de reorganizare este confirmat în situaţia în care sunt
trei categorii de creditori, dacă cel puţin două categorii votează planul, cu condiţia ca una
dintre categoriile defavorizate să accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al
masei credale să accepte planul.
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Ori, în speţă, din cele trei categorii de creditori, au votat pentru aprobarea planului
de reorganizare două categorii, respectiv: creanţele salariale şi creanţele chirografare,
procentul însumat fiind de 27,17% din totalul creanţelor.
Aşadar, este evidentă neîndeplinirea cerinţei legale stipulate prin textul legal susmenţionat privind acceptarea planului de „cel puţin 30% din totalul valoric al masei
credale”.
În ceea ce-l priveşte pe creditorul subordonat şi administrator special precum şi unic
asociat în acelaşi timp, atât el, în calitate de apelant, cât şi lichidatorul judiciar, prin apelul
declarat, se află într-o vădită eroare, întrucât fac referire constant la votul acestuia, însă din
procesul-verbal încheiat în Adunarea Creditorilor din 4.08.2015, nu rezultă că P.A.I. ar fi
votat planul de reorganizare, ci doar acordul său privind neîncasarea vreunei sume de bani.
Ca urmare, incident în cauză este şi art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 (ignorat
însă de lichidatorul judiciar), potrivit căruia „Creditorii care, direct sau indirect,
controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la
planul de reorganizare, sub condiţia ca programul de plăţi să nu le ofere nicio sumă sau să le
ofere mai puţin decât ar primi în cazul falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le fie
acordate potrivit ordinii de prioritate a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10
lit. a)”.
Ori conform planului de reorganizare propus spre acceptare creditorilor, prin
programul de plăţi, acestui creditor subordonat - P.A.I. urma a i se distribui sume de bani din
creanţa pretinsă, fapt ce însemna că nu avea nici un drept de vot, renunţarea la creanţa
pretinsă fiind exprimată direct în Adunarea Creditorilor, conform procesului verbal din
4.08.2015 supus cercetării judecătoreşti de faţă.
În concluzie, nu poate fi confirmat un plan de reorganizare, nefiind acceptat de
creditori, nefiind întrunite cumulativ condiţiile impuse prin art. 139 alin.(1) lit. B din Legea
nr. 85/2014 şi respectiv art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 429 din 6.11.2015
Prin sentinţa nr. 467 din 3 septembrie 2015, Tribunalul Botoşani– Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare
propus de debitor prin administrator special şi în temeiul art. 145 alin. (1) lit. B teza finală din
Legea nr. 85/2014, a dispus intrarea în faliment în procedură generală a debitorului NMI
S.R.L. B., fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar provizoriu administratorul judiciar
CII NP.
Totodată, în temeiul art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014, s-a dispus
dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia; s-a făcut
aplicarea art. 86 alin. (1), art. 146 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 şi s-au fixat termenele
prevăzute de lege,
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel CII NP în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC NMI SRL B. şi creditorul PAI, criticând sentinţa pentru netemeinicie.
În motivarea apelului, CII NP a arătat că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită a
prevederilor art. 139 alin. (1) lit. B teza finală din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic
considerând în mod eronat faptul că în speţă nu sunt întrunite condiţiile privind confirmarea
planului de reorganizare, respectiv condiţia ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei
credale să accepte planul de reorganizare.
Ori, aşa cum rezultă fără echivoc din procesul verbal al Adunării creditorilor din data
de 04.08.2015, condiţia prevăzută de art. 139 alin. (1) lit. B teza finală din Legea nr. 85/2014
era îndeplinită.
Astfel, s-a consemnat în procesul-verbal faptul că la şedinţa adunării creditorilor a
participat din partea debitoarei dl. PAI, ce are şi calitatea de creditor în cauză, deţinând o
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creanţă în cuantum de 26.450,00 lei cu prioritatea prevăzută de art. 161 alin. (10) din Legea
nr. 85/2014, creanţă ce reprezintă un procent de 5,04% din total masă credală.
Tot în procesul verbal al adunării creditorilor s-a consemnat faptul că dl. PAI, în
calitatea sa de creditor subordonat, este de acord să nu încaseze nici o sumă din creanţa sa de
26.450,00 lei şi pe cale de consecinţă este de acord şi aprobă planul de reorganizare, această
împrejurarea fiind reglementată de prevederile art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.
Judecătorul sindic a omis să analizeze acest aspect neluând în considerare votul
acestui creditor, considerând în mod eronat faptul că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de
art. 139 alin. (1) lit. B teza finală din Legea nr. 85/2014.
Totodată, în temeiul prevederilor art. 43 alin. (5) lit. c din Legea nr. 85/2014, a
solicitat suspendarea hotărâri apelate, arătând că prin deschiderea procedurii de faliment în
procedura generală, societatea debitoare se dizolvă nemaiputând desfăşura nici o activitate
economică, ori debitoarea îşi poate redresa activitatea în baza unui plan de reorganizare.
În motivarea apelului, creditorul PAI a arătat că instanţa de fond a fost dusă în eroare
de către CII NP, care a întocmit în mod eronat procesul-verbal din 04.08.2015 privind
aprobarea planului de reorganizare de către adunarea creditorilor, confundând două noţiuni
elementare, şi anume faptul că el întruneşte o dublă calitate: una de administrator special al
debitoarei şi una de creditor de sine stătător.
Astfel, acesta a omis să îl treacă prezent, ca şi creditor de sine stătător, la votul
tabelului cu procentul de 5,04%, reprezentând suma de 26.450,00 lei, ceea ce a şi condus la
pronunţarea greşită a sentinţei apelante.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, creditoarea intimată DGRFP I. - prin AJFP B., a
solicitat respingerea apelurilor ca nefondate, arătând că din cele trei categorii de creanţe:
creanţe bugetare, creanţe salariale şi creanţe chirografare, au votat pentru aprobarea planului
de reorganizare două categorii: creanţele salariale (pondere 1,05% din totalul creanţelor) şi
creanţele chirografare (pondere 26,12% din totalul creanţelor). Creditorii bugetari având o
pondere de 56,45% nu au aprobat planul de reorganizare.
Având în vedere că în speţă nu a fost îndeplinită condiţia „ca cel puţin 30% din
totalul valoric al masei credale să accepte planul” a rezultat că în speţă nu au fost îndeplinite
condiţiile prev. de art. 139 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014.
În cadrul adunării creditorilor debitoarei SC NMI SRL, din data de 04.08.2015,
creditorul subordonat PAI, a participat din partea debitoarei la adunarea creditorilor, însă nu a
votat planul de reorganizare.
Mai mult, acesta nu putea să voteze, nefiind îndeplinită condiţia art. 138 alin. (5) din
Legea insolvenţei.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelurile sunt nefondate pentru
următoarele considerente:
Adunarea Creditorilor ce a avut loc la data de 4.08.2015 a avut pe ordinea de zi
aprobarea planului de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei PAI care
avea şi calitatea de creditor, fiind înscris în tabelul definitiv de creanţe cu suma totală de
26.450 lei, deţinând 5,04% din masa credală, fiind trecut la ordinea de priorităţi prevăzute de
art. 161 pct. 10 din Legea nr. 85/2014, respectiv ”creanţe subordonate”.
Conform procesului –verbal încheiat la această adunare a creditorilor au fost prezenţi
sau şi-au manifestat votul prin corespondenţă creditorii cu o valoare însumată a creanţelor de
83,62%, respectiv:
- DGRFP I. – AFP B., creditor bugetar, care nu a aprobat planul în forma actuală;
- CIT, reprezentant salariaţi, cu o pondere de 1,05% din totalul creanţelor, care a
aprobat planul de reorganizare;
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- SC CH SRL, creditor chirografar, cu o pondere de 26,12% din totalul creanţelor, care
a aprobat planul de reorganizare.
Instanţa a reţinut în mod corect faptul că din cele trei categorii de creditori au votat
pentru aprobarea planului de reorganizare două categorii, respectiv: creanţele salariale şi
creanţele chirografare, procentul însumat fiind de 27,17% din totalul creanţelor.
Art.139 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 prevede expres: ”Judecătorul-sindic
fixează termenul pentru confirmarea planului în cel mult 15 zile de la depunerea la tribunal de
către administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost
aprobat. Judecătorul-sindic poate să ceară unui specialist să îşi exprime o opinie privind
posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui. Planul este confirmat în
următoarele condiţii:
B. în cazul în care sunt trei categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care cel
puţin două categorii votează planul, cu condiţia ca una dintre categoriile defavorizate să
accepte planul şi ca cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale să accepte planul”.
Ori, în speţă, este evidentă neîndeplinirea cerinţei legale stipulate prin textul legal susmenţionat privind acceptarea planului de „cel puţin 30% din totalul valoric al masei credale”.
În ceea ce-l priveşte pe creditorul subordonat şi administrator special precum şi unic
asociat în acelaşi timp, atât el, în calitate de apelant cât şi lichidatorul judiciar, prin apelul
declarat, se află într-o vădită eroare, întrucât fac referire constant la votul acestuia, însă din
procesul-verbal încheiat în Adunarea Creditorilor din 4.08.2015, nu rezultă faptul că PAI ar fi
votat planul de reorganizare, ci doar acordul său privind neîncasarea vreunei sume de bani.
„Creditorul subordonat PAI menţionează că este de acord să nu încaseze nici o sumă
din creanţa sa în valoare de 26450 lei”.
Aşadar, în mod eronat lichidatorul judiciar a inclus, la calculul procentului minim de
30% menţionat mai sus şi procentul creditorului PAI de 5,04%, deşi acesta nu a votat planul
de reorganizare.
Rezultă fără echivoc faptul că din cele trei categorii de creanţe: creanţe bugetare,
creanţe salariale şi creanţe chirografare, au votat pentru aprobarea planului de reorganizare
două categorii: creanţele salariale (pondere 1,05% din totalul creanţelor) şi creanţele
chirografare (pondere 26,12% din totalul creanţelor), deci în total 27,17% din masa credală.
De remarcat este şi incidenţa în cauză a art. 138 alin. (5) din Legea nr. 85/2014
(ignorat însă de către lichidatorul judiciar), potrivit căruia „Creditorii care, direct sau indirect,
controlează, sunt controlaţi sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la
planul de reorganizare, sub condiţia ca programul de plăţi să nu le ofere nicio sumă sau să le
ofere mai puţin decât ar primi în cazul falimentului şi ca orice astfel de plăţi să le fie acordate
potrivit ordinii de prioritate a creanţelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a)”.
Ori conform planului de reorganizare propus spre acceptare creditorilor, prin
programul de plăţi, acestui creditor subordonat PAI urma a i se distribuie sume de bani din
creanţa pretinsă, fapt ce însemna că nu avea nici un drept de vot, renunţarea la creanţa
pretinsă fiind exprimată direct în Adunarea Creditorilor, conform procesului verbal din
4.08.2015 supus cercetării judecătoreşti de faţă.
Luând în considerare argumentele de fapt şi de drept expuse, cum criticile apelanţilor
apar ca nefiind pertinente, judecătorul sindic corect reţinând neacceptarea planului de
reorganizare, conform art. 139 alin. (1) lit. B din Legea nr.85/2014, şi în consecinţă
respingând cererea de confirmare, ambele apeluri urmează a fi respinse ca nefondate, în
conformitate cu dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă.
Pe cale de consecinţă, cererea de suspendare a efectelor executării sentinţei,
formulată în conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, urmează a fi
respinsă ca fiind rămasă fără obiect.
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4. Insolvenţă. Contestaţie tabel preliminar. Cauza de preferinţă. Tratamentul
juridic al creanţelor bugetare.
Art.2342 alin. (2) Cod civil prevede: „Creditorul care beneficiază de un privilegiu
special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte dacă îşi înscrie privilegiul la
arhivă înainte ca ipoteca să fi devenit perfectă. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat
titularului unei ipoteci imobiliare dacă îşi înscrie privilegiul în cartea funciară mai înainte ca
ipoteca să fi fost înscrisă”.
Pentru a beneficia de o creanţă garantată în cadrul procedurii insolvenţei, creditorii
fiscali trebuie să instituie sechestrul cu privire la anumite bunuri ale debitorului şi să înscrie
un aviz de ipotecă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) în care să
identifice (şi) bunurile sechestrate. Menţiunile cu privire la creanţa garantată nu sunt
obligatorii, dar ele pot fi, de asemenea, precizate în aviz. În toate celelalte cazuri, creanţele
fiscale vor avea doar statutul (cel mult) de creanţe bugetare.
Cum în speţă nu a fost depus la dosar vreun certificat eliberat de AEGRM din care
să rezulte înscrierea în Arhivă a menţiunilor privind identificarea creanţei şi a bunurilor
debitorului cu privire la care a fost instituit sechestrul, judecătorul-sindic a concluzionat, în
mod temeinic, că lichidatorul judiciar a procedat în mod corect la înscrierea în tabelul
preliminar de creanţe a sumei de 130.525 lei ca simplă creanţă bugetară, iar nu creanţă
garantată, nefiind date cerinţele art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 453 din 20.11.2015
Prin sentinţa nr. 104 din 11 septembrie 2015, Tribunalul Botoşani - secţia a II-a civilă,
a respins, ca neîntemeiată, contestaţia împotriva tabelului preliminar formulată de către
contestatoarea - creditoare DGRFP I. – AJFP S., în contradictoriu cu intimatul - debitor SC
MNP SRL- prin administrator judiciar MGA I SPRL.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel contestatoarea DGRFP I. - AJFP S. criticând
sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, contestatoarea a arătat, în esenţă, că deţine o creanţă
garantată în limita sumelor pentru care a fost instituit sechestru asupra bunurilor mobile prin
procesul-verbal de sechestru nr. 23602/2.09.2014.
Parte din creanţa declarată de DGRFP I. (84.771 lei) are natura unei creanţe care
beneficiază de o cauză de preferinţă, fiind însoţită de un drept de gaj asupra bunului mobil
nominalizat în procesul –verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 23602/2.09.2014, după
cum dispun prevederile art. 5 pct. 22 şi pct. 15 din Legea nr. 85/2014.
Constituirea gajului fiscal conferă preferinţa stabilită de orice garanţie reală, deci poziţia
la care se referă art. 159 din Legea nr. 85/2014.
În ceea ce priveşte înscrierile efectuate de organele fiscale în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM), solicită a fi avute în vedere prevederile art. 230 din O.G.
nr. 92/2003 rep. privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Legislaţia specială în materia colectării creanţelor fiscale prevede că în AEGRM se
înscriu creanţele cuprinse în titluri executorii emise, iar nu bunurile mobile indisponibilizate
prin instituirea sechestrului.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru
următoarele considerente:
Criticile apelantei vizează cauza de preferinţă de care beneficiază şi refuzată a-i fi
trecută pe tabelul preliminar al creditorilor de către administratorul judiciar, motiv pentru care
a promovat, în conformitate cu art.111 din Legea nr.85/2014, contestaţia la tabelul preliminar
ce face obiectul cercetării judecătoreşti de faţă, consecinţa directă fiind prioritatea la ordinea
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de distribuire, conform dispoziţiilor art.159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr.85/2014 (creanţă
garantată) şi nicidecum cea înserată de către administratorul judiciar în tabelul preliminar de
creanţe, respectiv dispoziţiile art.161 pct. 5 din aceeaşi lege (creanţă bugetară).
Se impune precizarea că, raţiunea normei cuprinse în art.159 din Legea nr.85/2014 a
avut ca fundament protejarea creditorului care a manifestat diligenţă în privinţa asigurării
satisfacerii creanţei prin constituirea unei garanţii reale, evitând în acest fel concursul său cu
ceilalţi creditori şi conferind acestuia prioritate la primirea sumelor rezultate prin vânzarea
bunului supus garanţiei sale.
Problema de drept însă care se impune a fi clarificată este tratamentul juridic al
creanţelor bugetare ce trebuie analizat în funcţie de calificarea creanţei bugetare, după cum
urmează :
a) dacă nu se probează existenţa unei garanţii reale constituite de fisc asupra anumitor
bunuri ale debitorului, creanţa va fi încadrată în categoria creanţelor bugetare ( art. 161 pct. 5
din legea nr. 85/2014), nefiind o creanţă garantată;
b) dacă se probează existenţa unei garanţii reale constituite de fisc asupra anumitor
bunuri ale debitorului ( în condiţiile art.151 sau art. 54 Cod procedură fiscală) creanţa va fi
încadrată în categoria creanţelor garantate (art.159 alin. (1) pct.3 din Legea nr. 85/2014), cu
următoarele precizări:
- dacă în registrele de publicitate (carte funciară, respectiv AEGRM) au fost menţionate
bunurile asupra cărora poartă garanţia (cele din procesul verbal de sechestru), rangul garanţiei
va fi dat de data înregistrării;
- dacă în registrele de publicitate (carte funciară, respectiv AEGRM) nu au fost
menţionate bunurile asupra cărora poartă garanţie (ci doar creanţele garantate), garanţia nu are
rang, fiind subordonată celorlalte garanţii constituite asupra bunului;
c) dacă se probează existenţa unui privilegiu expres menţionat de lege asupra tuturor
bunurilor debitorului, creanţa va fi încadrată în categoria creanţelor garantate ( art. 159 pct.3
din Legea nr. 85/2014), iar rangul va fi dat de momentul înregistrării privilegiului în registrele
de publicitate (fără a fi necesară identificarea bunurilor, dar cu precizarea că priveşte toate
bunurile debitorului).
Conform art. 2328 Noul Cod civil, preferinţa statului şi a unităţilor administrativteritoriale se supune legislaţiei speciale. Cu toate acestea, Noul Cod civil fixează şi limitele în
care legea specială poate reglementa această cauză de preferinţă, şi anume interzicerea unei
„superpriorităţi”, căci „asemenea preferinţă nu poate afecta drepturile dobândite anterior de
către terţi”. În termenii art. 153 dinLegea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului
civil „preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ- teritoriale pentru creanţelor lor nu
va fi opozabilă terţilor înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în
registrele de publicitate. O asemenea preferinţă va dobândi rang de prioritate de la momentul
la care preferinţa a fost făcută publică”. Textul se referă la „preferinţă”, iar nu la „privilegiu”
(cum era cazul art. 1725 din Codul civil de la 1864), întrucât legile speciale oferă statului mai
multe tipuri de preferinţă.
O semnificaţie aparte trebuie dată textului art. 2328 Cod civil pentru situaţiile în care
debitorul este supus procedurii insolvenţei. În acest caz, legea specială instituie o preferinţă
specială pentru creanţele bugetare în cadrul procedurii falimentului. Prin „creanţe bugetare”,
art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 desemnează „creanţele constând în impozite, taxe,
contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora”. Statutul
privilegiat al acestor creanţe în cadrul procedurii insolvenţei este avut în vedere în mai multe
texte ale legii, unde se face distincţia între creanţe garantate, creanţe bugetare şi creanţe
chirografare, de unde rezultă că pentru creanţele bugetare avem un tratament diferit de cel al
creanţelor garantate, dar şi de cel al creanţelor chirografare. De exemplu, art. 138 alin. (3) din
Legea nr. 85/2014 enumeră creanţele bugetare ca o categorie distinctă de creanţe. De
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asemenea, legea menţionează ca o categorie distinctă pe cea a „creditorilor bugetari”, adică
titularii creanţelor bugetare.
Înscrierea la Arhiva Electronică a creanţei bugetare are drept efect perfectarea
privilegiului general al creditorului bugetar asupra tuturor bunurilor (mobile) ale debitorului.
Dar acest privilegiu nu conferă preferinţă raportat la garanţiile reale (ipoteci imobiliare,
gajuri) constituite asupra anumitor bunuri ale debitorului în favoarea creditorilor garantaţi. El
conferă doar preferinţa de a poziţiona pe creditorul bugetar în categoria menţionată de art. 161
pct. 5 din Legea nr. 85/2014.
Pe de altă parte însă, constituirea gajului fiscal (prin instituirea sechestrului) conferă
fiscului preferinţa stabilită de orice garanţie reală (şi în acest sens trebuie înţeleasă referirea
din art. 171 alin. (1) Cod procedură fiscală la „creditorii fiscali au un privilegiu prin efectul
legii”), deci poziţia la care se referă art.159 din Legea nr. 85/2014. În plus, dacă acest gaj este
înscris la arhivă (împreună cu descrierea bunurilor sechestrate), fiscul dobândeşte rang de la
data înscrierii şi poate surclasa eventualele ipoteci mobiliare înscrise ulterior.
De altfel, art. 2413 alin. (1) Cod civil prevede expres „Înregistrarea operaţiunilor privind
ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de
lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, dacă prin lege nu
se prevede altfel”.
Relevant în cauză este şi art. 2342 alin. (2) Cod civil care prevede „Creditorul care
beneficiază de un privilegiu special este preferat titularului unei ipoteci mobiliare perfecte
dacă îşi înscrie privilegiul la arhivă înainte ca ipoteca să fi devenit perfectă. Tot astfel,
creditorul privilegiat este preferat titularului unei ipoteci imobiliare dacă îşi înscrie privilegiul
în cartea funciară mai înainte ca ipoteca să fi fost înscrisă”.
Totodată, prin art.175 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009, legiuitorul a stipulat expres: „Pentru opozabilitate, ipoteca unei creanţe garantate cu
ipotecă imobiliară se înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi se notează
în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) pct. 15 din Codul civil”.
Ca urmare, în mod corect lichidatorul judiciar a avut în vedere, prin tabelul preliminar
de creanţe contestat, îndestularea prioritară a creditorilor ipotecari de rang I, respectând
dispoziţiile imperative ale art. 125 din Legea nr. 85/2006, nefiind posibilă distribuirea
proporţională a fondurilor obţinute din efectuarea operaţiunilor de lichidare între creditorii
garantaţi având ranguri diferite ale garanţiilor constituite asupra bunurilor falitei.
Aşadar este corectă concluzia judecătorului sindic potrivit căreia, pentru a beneficia de o
creanţă garantată în cadrul procedurii insolventei, creditorii fiscali trebuie să instituie
sechestrul cu privire la anumite bunuri ale debitorului şi să înscrie un aviz de ipotecă în
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în care să identifice (şi) bunurile sechestrate.
Menţiunile cu privire la creanţa garantată nu sunt obligatorii, dar ele pot fi, de asemenea,
precizate în aviz. În toate celelalte cazuri, creanţele fiscale vor avea doar statutul (cel mult) de
creanţe bugetare.
Cum, în speţă, nu a fost depus la dosar vreun certificat eliberat de AEGRM din care să
rezulte înscrierea în Arhivă a menţiunilor privind identificarea creanţei şi a bunurilor
debitorului cu privire la care a fost instituit sechestrul, judecătorul-sindic a concluzionat, în
mod temeinic că, lichidatorul judiciar a procedat în mod corect la înscrierea în tabelul
preliminar a creanţei suma de 130.525 lei ca simplă creanţă bugetară iar nu creanţă garantată,
nefiind date cerinţele legii anterior enunţate.
În concluzie, Curtea constată că tabelul preliminar de creanţe a fost legal întocmit, aşa
încât soluţia judecătorului sindic apare ca fiind legală şi temeinică.
Aşa fiind, cum criticile apelantei nu sunt pertinente, în temeiul art.480 Cod procedură
civilă apelul de faţă urmează a fi respins ca nefondat.
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5. Insolvenţă. Antrenarea răspunderii materiale. Prescripţia extinctivă a dreptului
la acţiune. Diferenţa între actul de procedură îndeplinit de părţi şi drepturile
procedurale ale părţilor.
Potrivit definiţiei date de literatura de specialitate, „actele de procedură” reprezintă
operaţiunile juridice şi înscrisurile făcute de participanţii la proces, în legătură cu activitatea
lor procesuală.
Sunt drepturi procedurale (exemplificativ): dreptul de a adresa cereri instanţei,
dreptul de a participa la judecată, dreptul la apărare, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a
solicita cheltuieli de judecată şi dreptul de a formula căi de atac sau de a solicita executarea
silită şi dreptul subiectiv, ca fiind posibilitatea subiectului activ, în limitele normei juridice de
drept procedural, de a avea o anumită conduită.
Distincţia se impune pentru a releva faptul că actul de procedură constituie
posibilitatea juridică de punere în valoare a dreptului procedural în cadrul unui proces, deci
materializează activitatea procedurală a părţilor, exercitată în limitele drepturilor
procedurale.
Potrivit art. 139 din Legea nr. 85/2006, acţiunea prevăzută la art. 138 se prescrie în
termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a
cauzat apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de
deschidere a procedurii.
În speţă se constată că deschiderea procedurii insolvenţei s-a dispus prin sentinţa
281din 10 octombrie 2005, astfel încât, formularea unei astfel de cereri după o perioadă de
circa. 7 ani nu mai poate fi făcută, fiind prescrisă, creditoarea nefăcând niciun fel de dovezi
cu privire la data la care a cunoscut numele persoanelor considerate vinovate de apariţia
stării de insolvenţă, cu atât mai mult cu cât aceste persoane şi-au încetat activitatea în cadrul
societăţii debitoare imediat după deschiderea procedurii.
Aşadar, nu este reală afirmaţia potrivit căreia momentul în care ar putea fi cunoscută
paguba este cel în care patrimoniul este complet lichidat şi se stabileşte dacă prin lichidarea
activelor se acoperă pasivul, întrucât acest moment reprezintă, procedural, în spiritul legii
insolvenţei, momentul în care se întocmeşte raportul cauzal, adică Raportul amănunţit
privind cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă, cu
menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, fiind irelevant în cauză faptul că fostul
administrator judiciar nu a făcut astfel de menţiuni în raportul întocmit.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 265 din 13 .11.2015
Prin sentinţa nr. 107 din 15 septembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă
a respins excepţia perimării, ca nefondată; a admis excepţia prescripţiei; a respins, ca fiind
prescrisă, cererea formulată de petentul DGRFP I. – AJFP S., în calitate de creditor al
debitoarei S.C. TN S.A., privind antrenarea răspunderii materiale a pârâţilor UC, CG şi UD –
decedat, prin moştenitor UC.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs A I.P.U.R.L. S., lichidator judiciar al S.C.
TN S.A., solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei
judecătorului sindic, în vederea cercetării fondului pricinii.
În motivare, arată că, potrivit art. 7 din Decretul nr. 167/1958, prescripţia începe să
curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune.
De asemenea, conform art. 1886 din vechiul Cod civil, nicio prescripţie nu poate
începe a curge mai înainte de a se naşte acţiunea supusă acestui mod de stingere.
Pentru ca prescripţia să-şi producă efectul său extinctiv este necesar ca, pentru titularul
dreptului la acţiune, să existe, pe lângă voinţa de a acţiona, şi posibilitatea reală de a acţiona.
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Or, pentru ca această posibilitate reală de a acţiona să existe, este necesară îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii: procedura să fie deschisă, să se cunoască paguba şi pe cel
care răspunde de ea.
Aşadar, acţiunea în atragerea răspunderii materiale a membrilor organelor de
conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a altor persoane care au cauzat
starea de insolvenţă a debitorului, fiind o acţiune specială reglementată de Legea nr. 85/2006,
nu putea exista în afara acestei proceduri. Este o acţiune care poate fi pornită doar în timpul
procedurii. Formularea acesteia înainte de deschiderea procedurii sau ulterior închiderii
procedurii s-ar respinge, ca inadmisibilă.
De asemenea, doctrina a arătat că prejudiciul produs prin săvârşirea faptelor prevăzute
de legea insolvenţei constă în insuficienţa activului societăţii debitoare. Dacă obligaţiile faţă
de creditori pot fi achitate integral din averea debitoarei, răspunderea membrilor organelor de
conducere nu se mai justifică a fi atrasă. Momentul în care poate fi cunoscută paguba este
acela în care patrimoniul a fost complet lichidat şi se stabileşte dacă activul acoperă sau nu
pasivul. Acest moment coincide în practică, de cele mai multe ori, cu momentul efectuării
distribuirilor finale şi întocmirii raportului final.
În ceea ce priveşte momentul cunoaşterii persoanelor răspunzătoare în cadrul
procedurii speciale a insolvenţei, este evident că acesta se identifică procedural prin
întocmirea şi comunicarea în condiţiile legii a raportului amănunţit asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora
le-ar fi imputabilă, or, prin acest raport, nu au fost făcute astfel de menţiuni.
În concluzie, apreciază că în cauză nu este dată excepţia prescripţiei dreptului la
acţiune.
Nu în ultimul rând, apreciază că textul art. 139 din Legea nr.85/2006 este confuz şi
echivoc, dând posibilităţi diferite de interpretare, astfel încât nu este respectat principiul
previzibilităţii legii, ceea ce contravine dreptului la un proces echitabil şi accesului liber la
justiţie, garanţii prevăzute de art. 21 alin. (3) din Constituţia României, respectiv art. 6
C.E.D.O.
În drept, invocă dispoziţiile art. 138 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, art. 304 pct. 9, art. 3041 Cod procedură civilă.
Intimaţii nu au formulat întâmpinare.
Examinând recursul declarat în cauză, ale cărui motive pot fi încadrate în dispoziţiile
art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, Curtea constată că este nefondat, pentru următoarele
consideraţii:
Prin cererea introductivă înregistrată sub nr. 17../F din 19.07.2005, creditoarea
D.G.F.P. S. a solicitat, în temeiul Legii nr. 64/1995, deschiderea procedurii reorganizării
judiciare şi falimentului debitoarei S.C. TN S.A., această cerere fiind admisă de către
judecătorul sindic prin sentinţa nr. 281 din 10 octombrie 2005, conform art. 75 alin. (7) din
vechea lege (Legea nr. 64/1995).
Prin sentinţa civilă nr. 153 din 15 mai 2007, judecătorul sindic a dispus intrarea în
faliment a debitoarei, datorită faptului că nu au fost identificate posibilităţi de reorganizare a
activităţii acesteia.
La data de 12 aprilie 2012, creditoarea A.J.F.P. S. a formulat cerere de atragere a
răspunderii personale a foştilor administratori, UD (care între timp a decedat, unicul
moştenitor fiind UC), UC şi CG, solicitând obligarea acestora la suportarea întregului pasiv,
conform art. 138 alin. (1) lit. e şi f din Legea nr. 85/2006.
Aşadar, este lesne de observat incidenţa conflictului de legi în timp, respectiv Legea
nr. 64/1995 şi Legea nr. 85/2006.
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În temeiul art. 725 alin. (1) Cod procedură civilă, dispoziţiile legii noi de procedură se
aplică, din momentul intrării ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub legea
veche, precum şi executărilor silite începute sub acea lege.
În conformitate cu alin. (4) din articolul sus-citat, actul de procedură îndeplinit înainte
de intrarea în vigoare a legii noi rămâne supus dispoziţiilor vechii legi. În cazul în care acest
act de procedură ar putea fi anulat potrivit legii vechi, el nu va fi menţinut, chiar dacă, potrivit
legii noi ar fi valabil.
Aplicarea în timp a normelor de procedură şi rezolvarea conflictului în timp a
normelor de procedură impune stabilirea exactă a momentului intrării în vigoare a Legii nr.
85/2006 şi interpretarea sintagmei „actul de procedură îndeplinit înainte de intrarea în vigoare
a legii noi”.
În ceea ce priveşte primul aspect, respectiv data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006,
publicată în M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006, trebuie avute în vedere:
- dispoziţiile art. 156 alin. (1) din lege, potrivit cărora intrarea în vigoare are loc la 90
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, care se aplică prin analogie în privinţa
modului de calcul al termenului. Astfel, termenul se calculează pe zile calendaristice,
începând din data publicării în Monitorul Oficial şi expiră la ora 24 a celei de-a 90-a zi de la
publicare.
În temeiul criteriilor menţionate se apreciază că Legea nr. 85/2006 a intrat în vigoare
la data de 20 iulie 2006.
Pentru a lămuri cel de-al doilea aspect trebuie să distingem între actul de procedură
îndeplinit de părţi şi drepturile procedurale ale părţilor.
Potrivit definiţiei date de literatura de specialitate, „actele de procedură” reprezintă
operaţiunile juridice şi înscrisurile făcute de participanţii la proces, în legătură cu activitatea
lor procesuală.
Sunt drepturi procedurale (exemplificativ): dreptul de a adresa cereri instanţei, dreptul
de a participa la judecată, dreptul la apărare, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a solicita
cheltuieli de judecată şi dreptul de a formula căi de atac sau de a solicita executarea silită şi
dreptul subiectiv, ca fiind posibilitatea subiectului activ, în limitele normei juridice de drept
procedural, de a avea o anumită conduită.
Distincţia se impune pentru a releva faptul că actul de procedură constituie
posibilitatea juridică de punere în valoare a dreptului procedural în cadrul unui proces, deci
materializează activitatea procedurală a părţilor, exercitată în limitele drepturilor procedurale.
Faţă de cele reţinute se apreciază că dreptul la acţiune recunoscut creditorilor în
temeiul art. 137 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, dacă nu a fost exercitat înainte de data de 20
iulie 2006, data intrării în vigoare a legii noi de procedură, prin formularea cererii de angajare
a răspunderii administratorului (act de procedură în care se materializează dreptul în cauză),
poate fi exercitat numai în condiţiile legii noi.
Potrivit art. 138 din Legea nr. 85/2006, la cererea administratorului judiciar sau a
lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului persoană
juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere
din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de
insolvenţă.
Însă potrivit art. 139 din Legea nr. 85/2006, acţiunea prevăzută la art. 138 se prescrie
în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a
cauzat apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de
deschidere a procedurii.
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În cazul de faţă se constată că deschiderea procedurii insolvenţei s-a dispus prin
sentinţa 281 din 10 octombrie 2005, astfel încât, formularea unei astfel de cereri după o
perioadă de circa 7 ani nu mai poate fi făcută, fiind prescrisă, creditoarea nefăcând niciun fel
de dovezi cu privire la data la care a cunoscut numele persoanelor considerate vinovate de
apariţia stării de insolvenţă, cu atât mai mult cu cât aceste persoane şi-au încetat activitatea în
cadrul societăţii debitoare imediat după deschiderea procedurii.
Faţă de cele învederate, nu pot fi primite criticile recurentei, nefiind reală afirmaţia
potrivit căreia momentul în care ar putea fi cunoscută paguba este cel în care patrimoniul este
complet lichidat şi se stabileşte dacă prin lichidarea activelor se acoperă pasivul, întrucât acest
moment reprezintă, procedural, în spiritul legii insolvenţei, momentul în care se întocmeşte
raportul cauzal, adică Raportul amănunţit privind cauzele şi împrejurările care au condus la
apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, fiind
irelevant în cauză faptul că fostul administrator judiciar S.C. A. S.R.L. nu a făcut astfel de
menţiuni în raportul întocmit.
Luând în considerare temeiurile de fapt şi de drept menţionate mai sus, cum criticile
recurentei nu sunt pertinente şi din oficiu nu se constată motive de ordine publică, sentinţa
atacată fiind temeinică şi legală, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă,
recursul de faţă urmează a fi respins ca nefondat.
6. Temeiul juridic al atragerii răspunderii administratorului unei societăţi cu
răspundere limitată pentru prejudiciile produse societăţii.
Atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară s-a apreciat că problema
unei acţiuni în răspundere îndreptată împotriva administratorului se pune şi în cazul
celorlalte forme de societăţi comerciale, motiv pentru care dispoziţiile art. 155 din Legea nr.
31/1990 se aplică indiferent de forma acestora.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 459 / 26 .11.2015
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 39../40/2013 din data de 29.07.2013, reclamanta SC
„AY” S.R.L. H.a solicitat obligarea pârâtului OK, la plata următoarelor sume: 63.500 lei,
reprezentând prejudiciul cauzat prin supraevaluarea serviciilor agricole mecanizate; 4.000 de
lei, reprezentând contravaloarea combustibilului utilizat pentru autovehiculul M., fără ca
acesta să fie folosit de către reprezentanţii S.C. „AY” S.R.L.; 960.795,26 lei, reprezentând
prejudiciul cauzat prin obţinerea de recolte mai mici decât media locală; 215.712 lei,
reprezentând prejudiciul cauzat prin ţinerea în mod defectuos a contabilităţii societăţii;
32.159,10 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin vânzarea autovehiculului marca V., fără
emiterea facturii fiscale; 258.146 lei, reprezentând sumele de bani retrase fără drept de către
pârât din contul SC „AY” S.R.L. H., sub formă de restituire aport, cu cheltuieli de judecată.
În motivarea acţiunii, a arătat, în esenţă, faptul că, pârâtul a deţinut funcţia de asociat
şi administrator al SC „AY” S.R.L. H.din data de 25 martie 2010, dar deţinea totodată şi
calitatea de asociat şi administrator la S.C. „K” S.R.L., cu acelaşi obiect de activitate ca al
reclamantei, ambele societăţi prestând servicii agricole pe raza judeţului B. Astfel, la data de
30.04.2010, pârâtul - persoană fizică, a acţionat ca administrator, în sensul că a încheiat
contractul de prestări servicii nr. 10 cu S.C. „K” S.R.L., reprezentată prin doamna BE (fosta
soţie a pârâtului), având ca obiect „consultanţă agricolă şi lucrări agricole mecanizate”, preţul
fiind stabilit la 7.500 euro, exclusiv TVA în baza unui deviz întocmit lunar.
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În aceste condiţii, a apreciat că pârâtul deţinea controlul celor două societăţi şi a
determinat încheierea unui contract cu o cauză fictivă, respectiv aceea de a îşi presta singur
servicii de consultanţă.
În ceea ce priveşte contractul încheiat, a subliniat faptul că intenţia părţilor nu a fost de
a se presta servicii de consultanţă agricolă, ci extragerea sumelor de bani aparţinând
asociatului PJ, în folosul exclusiv al S.C. „K” S.R.L. şi al pârâtului, întrucât nu exista nici un
motiv pentru care pârâtul persoană fizică, ca administrator al societăţii reclamante, să nu
aducă aportul său profesional în desfăşurarea activităţii societăţii pe care o administra, mai
ales că asocierea dintre PJ şi OK s-a făcut strict în considerarea calităţilor de bun profesionist
şi de cunoştinţele vaste în domeniul agriculturii.
Ca atare, a învederat că, prin actele întreprinse de către pârâtul O K, în calitate de
administrator al SC „AY” S.R.L. H., acesta a cauzat societăţii un prejudiciu în cuantum de
1.534.312,36 lei; a procedat la supraevaluarea serviciilor agricole mecanizate, prin
înregistrarea dublă a consumului de motorină de 2 ori, prejudiciul cauzat fiind în sumă de
63.500 lei; a înregistrat un consum de motorină cu un mijloc de transport, respectiv
autoutilitara M., cauzând astfel un prejudiciu în sumă de 4.000 lei.
De asemenea, a mai arătat că, în perioada în care a administrat SC „AY” S.R.L. H.,
pârâtul a provocat obţinerea unor recolte mai mici decât media locală, prin faptul că nu a
utilizat în fapt cantităţile recomandate pentru îngrăşământ, seminţe, erbicide, înstrăinând
aceste produse şi încasând contravaloarea acestora, cauzând societăţii un prejudiciu în sumă
de 960.795,26 lei; a ţinut în mod defectuos contabilitatea societăţii, provocând astfel obligarea
acesteia la plata de debite restante şi accesorii către stat în sumă de 215.712 lei.
Un alt aspect, se referă la faptul că pârâtul a vândut autovehiculul marca „V. LT35”
către numitul BIC, fără a încasa preţul direct de la acesta, ci prin stingerea datoriei societăţii
către asociatul JP, fără a emite o factură fiscală către cumpărătorul autovehiculului, cauzând
un prejudiciu în sumă de 32.159,10 lei.
Pe de altă parte, a mai arătat că, în perioada în care a deţinut funcţia de administrator al
societăţii, pârâtul a retras din contul SC AY S.R.L. H., suma totală de 258.146 lei, sub formă
de restituire aport asociat, în condiţiile în care aportul provenea din contul asociatului PJ.
În aceste condiţii, a concluzionat reclamanta că pârâtul prin conduita sa a cauzat SC
„AY” S.R.L. H., un prejudiciu în cuantum de 1.534.312,36 lei.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 07.05.2013 sub nr.
93../193/2013, reclamanta SC „AY” S.R.L. a solicitat obligarea pârâtului OK la plata sumei
de 7.500 Euro, reprezentând daune produse prin activitatea de administrator al reclamantei în
data de 30.10.2010, cerere conexată la dosarul 39../40/2013 pe rolul Tribunalului Botoşani.
Prin întâmpinare, pârâtul a arătat că nu se justifică angajarea răspunderii sale pentru
pretinsele prejudicii cauzate societăţii reclamante în exercitarea funcţiei de administrator prin
prisma temeiurilor de drept invocate în cererea introductivă, respectiv pe dispoziţiile art. 155
din Legea nr. 31/1990 republicată, art. 998-999 Cod civil anterior, art. 1357 Cod civil, iar
contrar susţinerilor reclamantei, pe perioada derulării contractului sus menţionat, nu a avut
calitatea de asociat la S.C. „K” S.R.L., iar contractul a fost încheiat în scopul exclusiv de a
face posibilă realizarea obiectului principal de activitate, constând în cultivarea cerealelor.
Astfel, a arătat că pe perioada derulării contractului în discuţie, societatea reclamantă
nu a avut angajaţi şi nu a dispus nici de forţa de muncă, nici de mijloacele tehnice necesare
pentru realizarea lucrărilor agricole pe terenul deţinut în arendă şi cum exploatarea terenurilor
deţinute în scopul obţinerii recoltelor agricole presupunea executarea lucrărilor agricole
mecanizate cu personal calificat şi utilaje adecvate, dar şi respectarea unor proceduri specifice
în ceea ce priveşte înfiinţarea şi rotaţia culturilor, administrarea îngrăşămintelor, pregătirea
terenului, însămânţarea, recoltarea, respectiv depozitarea recoltei, a fost pe deplin justificată
încheierea contractului de prestări servicii cu societatea prestatoare care s-a obligat să ofere
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serviciile de consultanţă agricolă şi să presteze lucrările agricole pe terenurile deţinute de
reclamantă.
De asemenea, a mai menţionat că nu se poate reţine că prin încheierea şi derularea
contractului de prestări servicii nr. 10/2010, şi-ar fi îndeplinit necorespunzător atribuţiile de
administrator şi că ar fi prejudiciat în acest mod societatea reclamantă şi, raportat la situaţia
faptică a societăţii reclamante care în mod obiectiv, datorită lipsei forţei de muncă şi utilajelor
agricole, se afla în imposibilitate de a cultiva terenurile pe care le deţinea în arendă, decizia de
a încheia contractul de prestări servicii cu SC „K” S.R.L. a corespuns în totalitate interesului
social, interes care se suprapunea şi cu interesul său personal, din moment ce, la acea dată era
unic asociat, iar în ceea ce priveşte prejudiciile enumerate în cererea introductivă, a arătat
pârâtul că acestea, fie nu există, fie nu îi sunt imputabile.
A considerat pârâtul că nu i se poate imputa îndeplinirea necorespunzătoare a
atribuţiilor de administrator şi nici prejudicierea societăţii cu sumele indicate în acţiune, motiv
pentru care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.
Prin sentinţa nr. 255 din 23 februarie 2015, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a
pârâtului O K, referitoare la capătul de cerere având ca obiect obligarea la plata sumei de
7500 euro în echivalent lei – reprezentând daune produse prin activitatea de administrator al
reclamantei, la data de 30.04.2010; a admis, în parte, acţiunea formulată de reclamanta
SC„AY„ SRL H., în contradictoriu cu pârâtul OK, obligând pârâtul să plătească reclamantei,
cu titlu de daune, următoarele sume: a) suma de 63.500 lei, prejudiciul cauzat prin
supraevaluarea serviciilor agricole mecanizate în perioada 2010-2011; b) suma de 4.000 lei –
contravaloarea combustibilului utilizat de autovehiculul „M.” în perioada iulie – septembrie
2010; c) suma de 7.718,18 lei – prejudiciul cauzat reclamantei prin vânzarea autovehiculului
„V.” şi, a respins, ca nefondate, restul pretenţiilor, obligând reclamanta să plătească pârâtei
suma de 5800 lei, cheltuieli de judecată.
Prin decizia nr. 414 din 20.10.2015, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă a
admis apelurile declarate de reclamanta SC „AY” S.R.L. H., prin administrator şi de pârâtul
OK, reprezentat convenţional de CA NL, împotriva sentinţei civile nr. 255 din 23.02.2015 a
Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (dosar nr.
39../40/2013); a anulat în totalitate sentinţa atacată şi a reţinut cauza spre rejudecare.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele :
În fapt, la data de 25.03.2010 pârâtul OK a dobândit calitatea de unic asociat şi
administrator al S.C. „AY” S.R.L. H., prin achiziţionarea celor 100 părţi sociale de la foştii
administratori OA şi ZL.
Ulterior, la data de 2.08.2010, a cesionat numitului PJ un număr de 99 părţi sociale,
păstrând însă calitatea de unic administrator al societăţii.
La data de 6.02.2012 pârâtul s-a retras din calitatea de asociat şi administrator al
societăţii, cesionând unica parte socială pe care o deţinea numitei PSE.
Reclamanta susţine prin prezenta cerere (inclusiv cea conexată la prezenta) că pârâtul,
în calitate de administrator al S.C. „AY” S.R.L. H. a acţionat împotriva intereselor societăţii,
atât prin încheierea unui contract în condiţii dezavantajoase, cât şi prin supraevaluarea sau
decontarea nelegală a unor sume, sau prin obţinerea unei producţii agricole inferioare mediei
judeţene, prejudiciind astfel societatea reclamantă cu 1.534.312,36 lei 3 şi 7.500 euro.
Reclamanta a arătat că îşi întemeiază cererea pe fapte săvârşite de pârât în calitate de
administrator al societăţii, indicând în drept dispoziţiile art. 155 din Legea nr. 31/1990, art.
998 – 999 din fostul Cod civil, art. 1353 din noul Cod civil.
Potrivit dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1992 „Acţiunea în răspundere
contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi
consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune
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cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate, aparţine
adunării generale, care va decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.”
Conform dispoziţiilor art. 998 din fostul Cod civil „Orice faptă a omului, care
cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”,
iar potrivit art. 999 din acelaşi cod „Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a
cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”,
dispoziţii reluate de art. 1357 alin. (1) din noul Cod civil, potrivit cărora „Cel care cauzează
altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.
În literatura de specialitatea (vezi spre ex. Stanciu D. Cărpenaru – Drept Comercial
Român – Ediţia a VII-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic 2007, filele 244, 247),
s-a apreciat că problema unei acţiuni în răspundere împotriva administratorilor se pune şi în
cazul celorlalte forme de societăţi comerciale, motiv pentru care s-a apreciat că dispoziţiile
art. 155 din Legea nr. 31/1990 se aplică indiferent de forma societăţii comerciale.
Administratorii răspund faţă de societate pentru nerespectarea obligaţiilor izvorâte din
contractul de mandat, fiind vorba în acest caz de o răspundere contractuală, dar şi pentru
nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege, situaţie în care ne aflăm în prezenţa unei
răspunderi civile delictuale.
În consecinţă, Curtea nu poate primi apărările pârâtului, în sensul că acţiunea este
nefondată „de plano” în raport de temeiul juridic invocat de reclamantă, şi totodată va
respinge, pentru aceleaşi considerente, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului
OK, referitoare la capătul de cerere având ca obiect obligarea acestuia la plata sumei de 7500
euro.
Trecând de aceste consideraţii de natură teoretică, Curtea va examina în cele ce
urmează capetele de cerere, constatând următoarele :
1) În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, precum şi cererea conexată la prezentul
dosar, Curtea reţine că, între S.C. „K” S.R.L., în calitate de prestator şi S.C. „AY” S.R.L. H.,
în calitate de beneficiar, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.10/30.04.2010 (f. 7
dosar de fond asociat), având ca obiect prestarea de consultanţă agricolă, şi lucrări agricole
mecanizate (cultivare, pregătire teren, întreţinere cultură, etc., cu personal propriu). Termenul
contractului a fost stabilit de părţi la 5 ani, începând cu 01.04.2010, iar preţul a fost stabilit la
7.500 euro lunar + TVA pentru serviciile de consultanţă, şi de 65 euro/hectar pentru lucrările
agricole mecanizate.
Ulterior, prin actul adiţional nr. 1/1.05.2010, preţul serviciilor de consultanţă agricolă
a fost majorat la 8400 euro+TVA lunar.
Deşi reclamanta susţine că devizul cu 20 de ore de consultanţă privind folosirea
utilajelor, 23 de ore privind achiziţionarea cantităţii optime de insecticid şi 177 ore de
măsurători, conţine date nereale, şi a fost întocmit în dauna sa, nu a făcut dovada celor
susţinute, în condiţiile art. 1169 din fostul Cod Civil, aplicabil în cauză („Cel ce face o
propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”).
Faptul că SC „K” S.R.L. a fost reprezentată de fosta soţie a pârâtului la încheierea
acestui contrat nu poate duce, prin el însuşi, la concluzia că pârâtul a acţionat cu intenţia de a
prejudicia societatea reclamantă, cu atât mai mult cu cât la acea dată avea calitatea de unic
asociat şi administrator la aceasta din urmă.
Din raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză ( f. 329-345 dosar I fond, 64-80
vol. II fond) rezultă că prejudiciul total realizat prin supraevaluarea serviciilor agricole
mecanizate achitate către SC K SRL, în anii 2010-2011 este de 131.979,65 lei, şi rezultă din:
- acceptarea la plată a serviciilor de recoltare facturate în plus pentru suprafaţa de 84
ha, S.C. „AY” S.R.L., în anul 2010, a fost prejudiciată cu suma de 23.407,90 lei;
- înregistrarea nejustificată a unor consumuri de motorină, S.C. „AY” S.R.L., în anul
2010 a fost prejudiciată cu suma de 28.048 lei;
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- înregistrarea nejustificată a consumurilor de motorină, sămânţă, tratamente, etc.,
aferente suprafeţelor majorate nejustificat cu 96 ha la cultura de orz şi 40 ha la rapiţă, S.C. „A
Y” S.R.L.în anul 2010, a fost prejudiciată cu suma de 12.376 lei;
- neevidenţierea recoltării integrale a suprafeţelor cultivate (827 ha), S.C. „AY”
S.R.L., în anul 2011 a fost prejudiciată cu suma netă de 65.788 lei, calculată ca diferenţă între
valoarea producţiei aferentă suprafeţelor cultivate neevidenţiate ca recoltate (77.890 lei) şi
valoarea serviciilor de recoltare (12.102 lei), funcţie de producţia medie aferentă suprafeţei ce
ar fi trebuit recoltată integral;
- prin majorarea nejustificată a suprafeţei recoltată la rapiţă cu 5 ha, S.C. „AY”
S.R.L., în anul 2011 a fost prejudiciată cu suma de 1.379,75 lei (5 ha x 275,95 lei/ha);
- înregistrarea nejustificată a unor consumuri de motorină, S.C. „AY” S.R.L., în anul
2011 a fost prejudiciată cu suma de 980 lei.
Prin săvârşirea acestor operaţiuni, coroborat şi cu împrejurarea că pârâtul a deţinut
calitatea de administrator al S.C. „K” S.R.L. din 11.12.2008, şi de asociat (filele 216- 217
dosar fond vol. I), Curtea apreciază că pârâtul, în calitate de administrator al S.C. „AY”
S.R.L., a acţionat cu ştiinţă în paguba acestei societăţi, favorizând astfel SC „K” S.R.L. În
acest fel, pârâtul a încălcat dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 31/1990, conform cărora
„Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la
mandat şi de cele special prevăzute în această lege”, şi dispoziţiile art. 1540 din vechiul Cod
civil, aplicabile în cauză, potrivit cărora „Mandatarul este răspunzător nu numai de dol, dar
încă şi de culpa comisă în executarea mandatului. Pentru culpă, când mandatul este fără
plată, răspunderea se aplică cu mai puţină rigurozitate decât în caz contrar”.
În consecinţă, având în vedere şi faptul că reclamanta a solicitat obligarea pârâtului
doar la plata sumei de 63.500 lei cu acest titlu, în baza art. 155 rap. la art. 72 din Legea nr.
30/1990, şi cu aplicarea art. 1540 din vechiul Cod civil, va admite acest capăt de cerere şi va
obliga pârâtul la plata către reclamant a sumelor de 63.500 lei, cu titlu de daune produse prin
supraevaluarea serviciilor agricole mecanizate.
Instanţa nu poate reţine apărările pârâtului, în sensul că nu a existat o dublă plată a
consumului de motorină pentru lucrările agricole, întrucât prin contractul încheiat de părţi nu
se prevede nicăieri că beneficiarul va suporta contravaloarea carburantului, rezultând cu
claritate că aceasta este inclusă în preţul de 65 euro/hectar. De asemenea, instanţa nu va
analiza susţinerile pârâtei legate de eventualele erori făcute de expert cu privire la suprafeţele
de teren pentru care s-au efectuat lucrări mecanizate, întrucât suma solicitată de reclamantă
este mult mai mică decât cea rezultată din expertiză, astfel că aceste presupuse erori, chiar
reale fiind, nu ar influenţa soluţia dată acestui capăt de cerere.
2) Cu privire la suma de 4.000 lei, reprezentând contravaloarea carburantului utilizat
pentru autovehiculul marca M., Curtea reţine că apărările pârâtei nu sunt întemeiate, întrucât
în contractul încheiat cu SC „K” S.R.L., nu se prevede nicăieri că beneficiarul va suporta
contravaloarea carburantului consumat de autoturismul prestatorului. În consecinţă, cele
expuse la pct.1 sunt aplicabile şi acestui capăt de cerere, care urmează a fi admis de asemenea.
3) Cu privire la pct. 3 din cerere, privind obligarea pârâtului la plata sumei de
960.795,26 lei, prin raportul de expertiză contabilă s-a reţinut că producţia obţinută de
reclamantă în perioada cât pârâtul a fost administrator a fost inferioară mediei judeţene,
rezultând o diferenţă valorică de 1.098.471 lei.
Instanţa reţine însă că raportarea la media judeţeană nu are nici o relevanţă, condiţiile
concrete de fertilitate a solului, climă etc., fiind foarte diferite între diferitele localităţi ale unui
judeţ. În lipsa unor probe concludente în acest sens, cum ar fi o expertiză agricolă (nesolicitată
de reclamantă), Curtea apreciază că nu s-a făcut dovada pretenţiilor invocate, în condiţiile art.
1169 din vechiul Cod civil.
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4) Raportat la al patrulea capăt de cerere, Curtea apreciază că reclamanta nu a făcut, de
asemenea, dovada pretenţiilor sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 1169 din fostul Cod
civil. Simpla depunere a unor decizii de impunere (f. 10 – 91 dosar fond vol. I), care nu au
fost contestate de reclamantă, şi în lipsa unei expertize contabile care să stabilească cu
certitudine situaţia contabilă a societăţii, nu poate face dovada culpei pârâtului în crearea
acestei presupus prejudiciu.
5) Cu privire la punctul nr. 5 din cerere, prin expertiza contabilă (f. 330 dosar, fond
Vol. I), s-a stabilit că, întrucât valoarea de vânzare = valoarea de achiziţie de 32.159,10 lei şi
TVA stabilită de inspecţia fiscală nu a fost încasată de la persoană fizică BIC, prejudiciul
cauzat prin vânzarea autoturismului marca V. este de 7.718 lei, respectiv TVA de plată
aferent. Faptul că autoturismul în cauză a fost înmatriculat pe numele unui cetăţean bulgar nu
schimbă cu nimic această condiţie.
Pârâtul a încălcat în acest mod dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 31/1990 şi art. 1546
din vechiul Cod civil, motiv pentru care instanţa, în baza art. 155 din Legea nr. 31/1990, va
admite în parte acest capăt de cerere, şi va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de
7.718 lei reprezentând prejudiciu cauzat prin vânzarea autoturismului V.
6) Cu privire la punctul nr. 6 din cerere, Curtea reţine că pârâtul a recunoscut prin
întâmpinare că a ridicat suma de 258.146 lei din contul reclamantei, însă a arătat că această
sumă a fost depusă de el în contul societăţii ca şi aport temporar (împrumut), pentru a putea
permite funcţionarea în bune condiţii. Această împrejurare este confirmată chiar de către
raportul de expertiză contabilă extrajudiciară depus de reclamantă (f. 10 – 19 dosar fond
conexat), de unde rezultă că aportul asociatului KO este în mod evident superior sumei de
258.146 lei. În concluzie, Curtea va respinge acest capăt de cerere, ca nefondat.
În baza art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâtul la plata sumei de
5.800 lei către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată din fond, compensând cheltuielile
de judecată din apel.
7. Procedura insolvenţei - procesul verbal de control efectuat de Agenția pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti. Caracterul creanţei.
În temeiul art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau
fondurilor naţionale este stabilit un regim derogatoriu de la dispoziţiile Legii nr. 85/2006 (în
prezent Legea nr. 85/2014) – în speţă de la dispoziţiile art. 5 pct. 69 din Legea nr. 85/2014 ce
definesc noţiunea de tabel preliminar de creanţe – dând posibilitatea autorităţilor competente
în gestionarea unor astfel de fonduri de a demara acţiunea de verificare în termen de 15 zile
de la data luării la cunoştinţă a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii
insolvenţei.
Cum temeiul verificării îl constituie contractul de finanţare şi activitățile întreprinse
anterior deschiderii procedurii insolvenţei de către debitor, verificarea făcută anterior
deschiderii procedurii, în temeiul art. 36 din Legea nr. 66/2011, nu face ca eventuala creanţă
individualizată prin actul de control să fie ulterioară deschiderii procedurii, legiuitorul
stabilindu-i regimul de anterioritate, ceea ce o încadrează în prevederile art. 5 pct. 69 din
Legea nr. 85/2014.
Mai mult, conform art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, creanţa se bucură de
prezumţia de legalitate, având forţă executorie până la dispunerea măsurii suspendării în
temeiul art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 76 din 10.03.2016
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Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia a II-a civilă, la data de 01.09.2015,
înregistrată sub nr. 31../86/2015/a1, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a
formulat contestaţie împotriva măsurii luate de administratorul judiciar al debitoarei S.C. E.
S.R.L., de neînscriere a creanţei sale în tabelul preliminar al debitoarei, în cuantum de
843.288,85 lei, motivat de faptul că între părţi a fost încheiat Contractul cadru nr. C…../….
având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil şi cum beneficiarul de fonduri
nerambursabile a intrat în procedura insolvenţei, a formulat cerere de înscriere la masa credală
a debitoarei cu suma de 843.288,85 lei, reprezentând creanţe bugetare în temeiul art. 36 din
OUG 66/2011.
Prin sentinţa nr. 312 din 24 noiembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă,
a admis contestaţia formulată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale AFIR,
împotriva tabelului preliminar al creanţelor debitoarei SC E.S.R.L. întocmit de administrator
judiciar provizoriu MI S.P.R.L. şi a dispus înscrierea creditorului în tabelul creanţelor cu
suma de 843.288,85 lei cu titlu de creanţă bugetară sub condiţie, reţinând, în esenţă că, în
urma unui control efectuat de către A.F.I.R., a emis Procesul-verbal de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. …/… 2015, constatându-se că societatea
debitoare nu este eligibilă, nu îndeplineşte condiţiile, nu a respectat contractul de finanţare şi
ca atare, a solicitat restituirea sumei cu care debitoarea a fost finanţată.
Prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, în situaţia în care sa dispus deschiderea procedurii de insolvență a unui beneficiar, creditoarea va proceda la
recuperarea sumelor acordate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene, iar
titlul executoriu la care se referă instituţia contestatoare nu este constituit de contractul de
finanţare încheiat între părţi, ci de procesul verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a
creanţelor bugetare, proces verbal încheiat în cauză.
De asemenea a reţinut că, raportat la dispoziţiile legale în materie, la data formulării
cererii de declarare a creanţei, creditoarea deţine un titlul doveditor potrivit dispoziţiilor art. 2
lit. i) din O.U.G. nr. 66/2011, fiind individualizată obligaţia de plată rezultată din neregula
constatată prin emiterea unui titlu de creanţă, neatacat, făcând astfel dovada existenţei unei
creanţe bugetare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel debitoarea S.C. E.S.R.L. criticând soluţia
instanţei de fond pentru nelegalitate, solicitând admiterea apelului, anularea în totalitate a
sentinţei civile nr. 312 din 24.11.2015, respingerea contestaţiei formulate de creditoarea
AFIR, ca nefondată, cu consecinţa respingerii declaraţiei de creanţă formulată de aceasta.
A arătat că din verificarea situaţiei dosarului de insolvenţă şi a stadiului procedurii,
împotriva tabelului preliminar s-au formulat un număr de 5 contestaţii, printre care şi cea
promovata de AFIR, înregistrată la dosarul conex nr. 31../86/2015/a2. Pentru contestaţiile
înregistrate în dosarele conexe, de la a2 la a5, instanţa a dispus conexarea acestora şi
soluţionarea printr-o singură hotărâre, contestaţiile fiind toate înregistrate în dosarul conex nr.
31../86/2015/a2, astfel că şi dosarul ce are ca obiect soluţionarea contestaţiei AFIR, urma să
se soluţioneze prin aceeaşi hotărâre prin care se soluţionează toate contestaţiile, această
creditoare nejustificând sub nicio formă un tratament privilegiat în afara cadrului legal ce se
aplică celorlalţi creditori ai procedurii.
Pe de altă parte, a subliniat că practicianul în insolvenţă nu avea voie să înregistreze
creanţa AFIR, ea nefiind născută înainte de deschiderea procedurii (procesul verbal de
constatare fiind datat 04.08.2015), instanţa de fond apreciind în mod eronat că AFIR se află în
posesia unui titlu de creanţă, argumentul avut în vedere la admiterea contestaţiei constând în
faptul că procesul verbal nr. .. din ….2015 nu era contestat şi în funcţie de existenţa sau nu a
contestaţiei, urma a se definitiva situaţia creanţei, inclusiv caracterul executoriu al actului.
Interpretând, per-a-contrario, acest raţionament al instanţei, ar însemna ca, în temeiul
aceloraşi prevederi legale avute în vedere, contestaţia creditoarei să fie respinsă dacă procesul
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verbal din 04.08.2015 ar fi fost atacat, raţionamentul fiind corect şi având ca temei principiul
potrivit căruia promovarea căii de atac împotriva unui act administrativ duce la suspendarea
efectelor acestuia (caracterul de titlu de creanţă) până la soluţionarea definitiva a contestaţiei.
Instanţa de fond nu a solicitat, pentru verificarea situaţiei procesului verbal,
informaţii de la părţi, iar AFIR a ascuns faptul că procesul verbal nr. .din ..2015 a fost atacat.
În drept a invocat dispoziţiile art. 480 alin.(3) Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a solicitat respingerea
apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică,
prima instanţă în mod corect dispunând înscrierea la categoria creanţelor bugetare, a creanţei
sale în sumă de 843.288,35 lei, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul cadru
nr. C3…/… şi de procesul verbal de constatare nr. …/….2015, în tabelul preliminar al
creanţelor debitoarei.
A precizat că între AFIR (fosta APDRP) în calitate de Autoritate Contractantă şi SC
E.S.R.L. în calitatea de beneficiar a fost încheiat Contractul cadru nr. C… /… având ca obiect
acordarea ajutorului financiar nerambursabil.
Având în vedere faptul că beneficiarul de fonduri nerambursabile a intrat în procedura
insolvenţei, a formulat cerere de înscriere la masa credală a debitoarei cu suma de 843.288,85
lei, iar la data de 04.03.2015 a fost emis procesul verbal de constatare şi de stabilire a
creanţelor bugetare în temeiul art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, administratorul judiciar
nesocotind dispoziţiile Legii nr. 85/2014. Ulterior depunerii cererii de admitere a creanţei
constituite prin încălcarea contractului de către societatea debitoare, administratorul judiciar a
înscris creanţa AFIR sub condiţia intrării debitoarei în faliment.
Deosebit de aceasta, a arătat că implementarea proiectului finanţat prin FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) se face prin încheierea de către
beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil (în speţă societatea debitoare) cu terţe firme
prestatoare, adjudecatare a unor contracte de achiziţie beneficiarul având, în cadrul acestui
proces complex de achiziţii, calitatea de autoritate contractantă în raport cu partenerii săi
contractuali, adjudecatari ai licitaţiilor. Una dintre principalele atribuţii ale AFJR, conform
art. 5 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 13/2006, constă în efectuarea de controale, ori de câte ori
se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, după
efectuarea plătit, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar
nerambursabil continuă să fie respectate şi, în acest sens, structurile AFIR au efectuat
verificări strict în baza unor proceduri interne acreditate, fapt ce nu înseamnă că în situaţia în
care ulterior sunt efectuate alte controale aprofundate de către compartimente specializate sau
chiar instituţii externe cu atribuţii de control, beneficiarul este exonerat de răspundere pentru
documentele depuse sau acţiunile întreprinse. Atribuţiile şi activităţile desfăşurate de
serviciile din cadrul AFIR sunt clar definite, cu atât mai mult cu cât din aspectele constatate
de echipa de control emitentă a procesului verbal de constatare reies în clar neregulile
rezultate din verificările ulterioare.
Astfel, pe parcursul derulării contractului de finanţare, modul de implementare al
proiectului face obiectul unor controale efectuate de Direcţia Control şi Antifraudă din cadrul
AFIR, Autoritatea de Audit a Curţii de Conturi a României, alte instituţii naţionale abilitate
(D.L.A.F., D.N.A.), precum şi comisii din partea Uniunii Europene (OLAF).
În conformitate cu procedurile de lucru ale AFIR şi cu legislaţia specifică naţională,
Agenţia era obligată să efectueze controale la licitarea instituţiilor din cadrul Comisiei
Europene sau, mai mult, să procedeze direct, fără alte controale, la recuperarea sumelor în
cazul în care aceste instituţii transmit rapoarte/adrese cu propriile concluzii.
De asemenea, a mai arătat că, pe lângă verificările efectuate pe fluxul de implementare
a unui proiect de către serviciile de specialitate din cadrul Agenţiei, au existat şi alte niveluri
de control efectuate de direcţiile/instituţiile sus arătate al căror scop îl reprezentau atât
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verificarea conformităţii şi eligibilităţii proiectelor şi a beneficiarilor, evaluării şi selecţiei
proiectelor, respectarea modului de atribuire a contractelor de achiziţii şi realitatea plăţilor, cât
şi verificarea modului de lucru al serviciilor de specialitate, ocazie cu care, în situaţia în care
au fost constatate abateri de la prevederile contractului de finanţare, de la legislaţia naţională
sau de la condiţiile de acordare a finanţării în cadrul FEADR stipulate în Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013, s-a procedat la stabilirea debitului şi recuperarea acestuia în
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
Prin procesul verbal de constatare, AFIR a stabilit în sarcina beneficiarul de fonduri
nerambursabile un debit în cuantum de 843.288,85 lei, pentru neregula săvârşită de aceasta în
cadrul contractului, respectiv încălcarea dispoziţiilor art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011.
Pe fondul apelului, a făcut următoarele precizări:
Prezumţia de legalitate şi veridicitate de care se bucură actul administrativ determina1
principiul executării din oficiu, actul administrativ unilateral fiind el însuşi titlu executoriu. În
vederea obţinerii de fonduri prin FEADR, trebuie avută în vedere obligaţia înscrisă în lista
documentelor solicitate, de a depune odată cu cererea de finanţare, în mod obligatoriu,
certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care evidenţiază faptul că la
momentul depunerii cererii de finanţare beneficiarul nu se află în procedura de insolvenţă sau
faliment. Totodată, contractul de finanţare este titlu executoriu, aspect cunoscut de debitoare
de la momentul semnării acestuia.
AFIR a adus la cunoştinţa beneficiarului procesul verbal de constatare nr. ./….2015 şi
mai mult decât atât, având în vedere că procesul verbal de constatare este titlu executoriu,
acesta trebuie executat conform legii. Contestarea sa nu duce la suspendarea executării
procesul verbal de constatare nr. …./…2015, singura posibilitate legală de neexecutare a
procesului verbal de constatare şi de stabilire a creanţei bugetare a AFIR este pronunţarea
unei hotărâri judecătoreşti de suspendare a executării actului administrativ reprezentat de
procesul verbal de constatare nr.…./…2015 conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ.
Mai mult decât atât, în cuprinsul cererii de finanţare „Anexa F Declaraţia pe propria
răspundere", reprezentantul legal al proiectului finanţat prin FEADR a declarat că
„îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa măsurii Ghidul Solicitantului şi s-a
angajat să respecte pe o perioadă de minim 5 ani de la finanţarea proiectului, inclusiv criteriile
de selecţie pentru care a fost punctat" şi că „toate informaţiile din prezenta cerere de finanţare
şi din documentele anexate sunt corecte şi se angajează să-i respecte condiţiile cerute în
reglementările referitoare la prezentul program şi pe cele legate de proiectul anexat şi să
furnizeze periodic, la cerere, documente justificative necesare".
Astfel, de la data intrării în starea de insolvenţă, beneficiarul S.C. E. S.R.L. nu mai
respectă regulile de finanţare impuse şi asumate de beneficiar, respectiv nu mai îndeplineşte
unul dintre criteriile de eligibilitate şi selecţie care trebuie menţinut pe toată durata de
valabilitate a contractului de finanţare - acela de a nu intra în insolenţă sau faliment.
Din cuprinsul documentelor depuse de către AFIR, reiese cu certitudine faptul că
finanţarea nerambursabilă acordată de către AFIR are scopul creării unui ajutor real, în
condiţiile grele ale economiei româneşti, care să dezvolte societăţile beneficiarilor şi mai mult
să creeze locuri de muncă, dezvoltare zonală, dezvoltarea agriculturii.
Prin intrarea în stare de insolvenţă nu se mai vorbeşte de dezvoltare şi fiabilitate, ci de
declin economic, prin urmare de încălcarea criteriilor de eligibilitate, aşadar de obligaţia de
restituire a întregii finanţări de care a beneficiat debitoarea în cadrul contractului de finanţare.
Totodată, a solicitat să se constate că menţinerea organizaţiei pe plan ascendent, este
primordială în executarea şi menţinerea contractului de finanţare, întrucât finanţarea
nerambursabilă acordată beneficiarilor FEADR are în vedere dezvoltarea societăţilor
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comerciale, înfiinţarea de noi locuri de muncă, obţinerea de produse competitive pe piaţa
economică, în vederea dezvoltării economiei şi nu scoaterea din impas a acestora.
A învederat că obligaţia de restituire a finanţării, nu numai că este explicit transpusă în
contract, dar este cunoscută şi asumată de beneficiar încă de la întocmirea cererii de finanţare,
deci de la faza iniţială de informare asupra obligaţiilor ce le revin beneficiarilor.
Având în vedere că intrarea în procedură de insolvenţă reprezintă abatere de la
legalitatea, regularitatea şi conformitatea normelor de aplicare a P.N.DR., iar suma acordată
de AFIR beneficiarului S.C. E.S.R.L. în baza contractului de finanţare nr. C ./… în cuantum
de 843.288,85 lei, reprezintă o cheltuială neeligibilă care trebuie recuperată conform
legislaţiei naţionale în vigoare, în cazul de faţă fiind aplicabile prevederile Legii nr.85/2014
privind procedura insolvenţei.
A subliniat faptul că proiectele realizate prin PNDR nu pot beneficia de finanţare
nerambursabilă în cazul în care în perioada de valabilitate a contractului de finanţare suferă o
modificare substanţială constând în încetarea investiţiei, în caz contrar beneficiarul fiind
obligat la restituirea întregii finanţări.
Aşadar, având în vedere faptul că insolventa este o neregulă, creanţa AFIR s-a născut
la data deschiderii procedurii, motiv pentru care trebuie înscrisă în tabelul preliminar de
creanţe al debitoarei, AFIR nedispunând rezilierea contractului de finanţare, ci înscrierea la
masa credală a debitoarei în vederea restituirii finanţării.
Precizează că scopul fondurilor europene este de a dezvolta economia românească şi
nicidecum îngreunarea situaţiei acestora dar în acelaşi timp, trebuie observat că fondurile
europene sunt acordate societăţilor în anumite condiţii, pentru o anumită perioadă şi cu
obligaţii pe care le cunosc încă de la data completării depunerii cererilor de finanţare. Aşadar,
faptul că administratorul judiciar nu lasă posibilitatea Agenţiei de a recupera debitul constituit
prin procesul verbal de constatare şi de stabilire a creanţei bugetare prin înscrierea AFIR la
masa credală, nu face decât să lase de înţeles faptul că nu cunoaşte prevederile contractuale.
Aşadar, intrarea în stare de insolvenţă a beneficiarului de fonduri prin PNDR precum
şi înstrăinarea bunurilor ce fac obiectul proiectului finanţat prin PNDR (achiziţionate,
construite, modernizate) reprezintă nereguli, încălcări ale clauzelor contractului de finanţare şi
ale legii speciale în domeniu, fiind stipulată sancţiunea de declarare ca neeligibile a
cheltuielilor aferente şi declanşarea procedurii de constituire şi recuperare de debit potrivit
legislaţiei aplicabile creanţelor bugetare.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă, care consacră
efectul devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru
următoarele considerente:
Primul motiv de apel ridicat de debitoare face trimitere la împrejurarea că nu au fost
soluţionate toate contestaţiile la tabelul preliminar de creanţe, contestaţia AFIR fiind
soluţionată separat, beneficiind de un tratament privilegiat.
Deşi nu se face trimitere la vreun temei de drept ce reglementează cele susţinute,
Curtea observă că, într-adevăr, dispoziţiile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 stabilesc că
toate contestaţiile se soluţionează „deodată, printr-o singură sentinţă”, însă nu stabileşte vreo
sancţiune în cazul nerespectării acestei prevederi. Legiuitorul stabileşte regula – aceea a
soluţionării tuturor contestaţiilor la tabelul preliminar printr-o singură sentinţă – însă nu
prevede o sancţiune tocmai pentru nerespectare, tocmai datorită faptului că pot apărea situaţii
particulare legate de depunerea cererilor de înscriere la masa credală, reglementarea fiind
edictată pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii insolvenţei prin raportare la
principiile înscrise în art. 4 din Legea nr. 85/2014.
Mai departe, apelanta nu justifică producerea vreunei vătămări derivate din încălcarea
prevederilor art. 111 alin. (6) din Legea nr.85/2014, susţinerea din memoriul de apel apărând
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ca o simplă observaţie formală, iar nu ca un argument ce justifică schimbarea sentinţei
apelate.
Un alt motiv de apel invocat de către debitoarea apelantă priveşte încălcarea
dispoziţiilor art. 5 pct. 69 din Legea nr. 85/2014, susţinând că nu se putea înscrie creanţa
AFIR, aceasta fiind ulterioară datei de deschidere a procedurii insolvenţei, făcând trimitere la
data întocmirii procesului verbal nr. …./…..2015.
Analizând textul invocat de apelantă – art. 5 pct. 69 din Legea nr.85/2014 – se poate
observa faptul că acesta defineşte tabelul preliminar de creanţe ca fiind tabelul ce cuprinde
toate creanţele născute înainte de data deschiderii procedurii.
Cu toate acestea, art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor
naţionale aferente acestora stabileşte un regim derogatoriu de la dispoziţiile Legii nr. 85/2006
(în prezent Legea nr. 85/2014), dând posibilitatea autorităţilor competente în gestionarea
fondurilor europene de a demara acţiunea de verificare în termen de 15 zile de la data luării la
cunoştinţă a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă.
În acest sens, opţiunea legiuitorului apare ca justificată în condiţiile în care temeiul
verificării îl constituie contractul de finanţare şi activităţile întreprinse anterior deschiderii
procedurii insolvenţei, doar verificarea fiind făcută după data deschiderii procedurii, astfel că
nu se poate aprecia că o eventuală creanţă individualizată prin actul de control este ulterioară
deschiderii procedurii. Aşadar, prin procedura de verificare se identifică în fapt o creanţă ce
îşi are originea temporal înainte de data deschiderii procedurii, legiuitorul stabilind obligaţia
organelor de control de a individualiza în condiţiile prevăzute la art. 36 din O.U.G. nr.
66/2011, după deschiderea procedurii de insolvenţă.
Ultimul motiv de apel pus în discuţie de apelantă face trimitere la împrejurarea că
procesul verbal de control nr. ./….2015 a fost contestat, astfel că acesta nu are existenţă certă.
Privitor la acest motiv, Curtea reţine că, în raport de dispoziţiile art. 2 lit. c) din Legea
nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, procesul verbal de control întocmit de AFIR
reprezintă un act administrativ ce se bucură de o prezumţie de legalitate, având forţă
executorie, putând fi suspendat doar în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. Or,
apelanta nu a probat pronunţarea de către instanţa de judecată a unei hotărâri de suspendare,
astfel că acest motiv de apel nu apare ca fiind dat.
Faţă de cele ce preced, Curtea în temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă,
urmează a respinge ca nefondat.
8. Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Natura creanţei fiscale înscrisă în
tabelul preliminar de creanţe, a creanţei contestate în procedura administrativă.
În cazul creanţelor fiscale, naşterea obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de
impunere, aceasta constituind titlu de creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (3)
lit. a) din O.G. nr. 92/2003, o eventuală contestare a deciziei de impunere neafectând
valabilitatea creanţei fiscale în raport de prevederile art. 215 din O.G. nr.92/2003. De
asemenea, debitorul are posibilitatea de a obţine suspendarea executării actului administrativ
fiscal în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004, însă, în cauză, nu s-a
relevat pronunţarea de către instanţă a unei astfel de suspendări.
Rezultă cu suficientă evidenţă faptul că obligaţia stabilită printr-o decizie de
impunere, chiar contestată, este o obligaţie simplă, neafectată de o condiţie suspensivă,
aceasta născându-se la data emiterii actului administrativ fiscal, iar nu la data soluţionării
contestaţiei.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 173 din 26.05.2016
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Prin sentinţa nr. 60 din 22 ianuarie 2016 Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins contestaţia creditoarei Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, reţinând, în esenţă, că creanţa invocată de A.N.A.F. rezultă din titluri
executorii, contestate de debitoarea SC „A” S.R.L., iar în urma Raportului de Inspecţie
Fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015 a fost emisă decizia de impunere nr. F-MC nr. 2122 din
28.08.2015 prin care au fost stabilite în sarcina debitoarei obligaţii fiscale suplimentare în
sumă totală de 98.326.081 lei şi împotriva cărora a formulat contestaţia nr. 3030 din
12.10.2015, suspendată până la soluţionarea sesizării penale.
De asemenea, a reţinut că în mod corect practicianul în insolvenţă a apreciat creanţa
bugetară în cuantum de 98.323.081 lei ca fiind una litigioasă, existenţa acesteia putând fi certă
doar după soluţionarea contestaţiei formulate de debitoare împotriva deciziei prin care a fost
stabilită această creanţă suplimentară, fiind justificată înscrierea acestei creanţe în tabelul
preliminar ca fiind afectată de condiţia suspensivă a soluţionării definitive a contestaţiei nr.
3030 din 12.10.2015, formulată de debitoare împotriva Deciziei de impunere nr. F-MC 2122
din 22.08.2015 şi a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-MC 237/27.08.2015.
Cu toate acestea, raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere au fost contestate
pe cale administrativă, iar contestaţia nu a fost soluţionată până în prezent, aceste titluri de
creanţă nu pot justifica înscrierea creanţei suplimentare cu caracter definitiv în tabelul
creditorilor, creanţa pretinsă de creditorul bugetar face obiectul unei contestaţii, până la
soluţionarea acesteia şi stabilirea cu caracter definitiv a împrejurării dacă respectiva sumă
pretins a fi datorată către stat este reală, se impune, ca raportat la dispoziţiile art. 105 alin. (2)
şi art. 102 alin.(4) din lege, A.N.A.F. să fie înscrisă provizoriu cu sumele rezultate din titlurile
menţionate.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea apelului, contestatoarea a precizat că sentinţa apelată este dată cu greşita
interpretare a dispoziţiilor legale aplicabile, fiind în contradicţie cu dispoziţiile legale în
materie, din care rezultă că actul administrativ fiscal, respectiv decizia de impunere, constată
o creanţă pură şi simplă, indiferent de formularea contestaţiei administrative ori judiciare
împotriva acesteia şi indiferent dacă aceasta a fost suspendată până la soluţionarea plângerii
penale.
Precizează că rezultatele verificărilor inspecţiei fiscale au fost consemnate în decizia de
impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-MC 2122
din 28.08.2015 prin care au fost stabilite în sarcina debitoarei obligaţii fiscale suplimentare în
sumă totală de 98.326.081 lei, sens în care a invocat art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Astfel, efectele deciziei de impunere rămân pe deplin valabile, întrucât nu a fost
suspendată decizia, ci se suspendă doar soluţionarea ei până la definitivarea plângerii penale,
astfel că decizia de impunere este un titlu de creanţă, ce constată o creanţă anterioară
deschiderii procedurii, cunoscută la data la care a fost înregistrată cererea de admitere a
creanţei şi chiar dacă este litigioasă la momentul întocmirii tabelului preliminar al creanţelor,
nu împiedică înscrierea ei la masa credală, chiar şi sub condiţie, care nu poate fi decât
rezolutorie, întrucât actul administrativ se bucură de prezumţia de legalitate.
Subliniază că actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă care emană de la o
autoritate a administraţiei publice, în temeiul puterii publice şi care face ca acesta să fie
obligatoriu şi executoriu prin el însuşi şi este emis în vederea executării legii.
În acest context, înţelege să invoce practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia
de contencios administrativ şi fiscal nr. 498/02.02.2010 şi decizia Curţii Constituţionale a
României nr. 257/2006.
36

În acelaşi timp arată că măsura contestării pe cale administrativă şi/sau judiciară a unui
act administrativ fiscal nu suspendă şi nu anulează caracterul cert al creanţei stabilite, dar
creanţa a fost stabilită prin raportul de inspecţie fiscală şi prin decizia de impunere, acte care
nu au fost anulate ori suspendate până în prezent, iar formularea contestaţiei de către debitoare
nu are relevanţă asupra caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei.
Apreciază că înscrierea creanţei, atât provizoriu, cât şi sub condiţie suspensivă, nu are
suport legal, iar efectele unei astfel de înscrieri au consecinţele prevăzute de art. 102 alin. (5)
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, potrivit
căruia dreptul de vot şi dreptul de distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă,
se nasc numai după îndeplinirea condiţiei respective, consecinţe de natură să afecteze
interesele instituţiei sale.
Învederează că, prin înscrierea creanţei sale sub condiţie suspensivă, îi este afectat
dreptul la vot şi la distribuire, în conformitate cu art. 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, urmărindu-se excluderea
instituţiei de la drepturile creditorilor până când se realizează condiţia.
Precizează că punctul de vedere al instanţei privind existenţa unei condiţii suspensive,
nu poate fi primit, întrucât ar presupune că decizia de impunere, act administrativ fiscal, nu
produce nici un efect, iar existenţa drepturilor şi obligaţiilor de natură fiscală ar fi suspendată,
situaţie ce contravine dispoziţiilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţia soluţionării plângerii penale nu poate fi calificată însă ca suspensivă, întrucât
în dosarul penal se pun în discuţie fapte şi acte de natură penală şi nu stabilirea unor sume
înscrise în decizia de impunere, astfel încât eficacitatea obligaţiei fiscale stabilite prin decizia
de impunere nu depinde de soluţionarea dosarului penal.
Astfel, potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care
este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară, iar potrivit art. 215 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură civilă, formularea unei contestaţii nu suspendă titlul de
creanţă.
În această ordine de idei, rezultă că titlul de creanţă, reprezentat de decizia de
impunere, îşi produce efectele indiferent de formularea unei contestaţii.
Totodată, reţine atenţia asupra lipsei motivării hotărârii judecătoreşti apelate, în sensul
că instanţa de fond deşi a reţinut susţinerile sale cu privire la caracterul cert al creanţei şi
caracterul executoriu al deciziei de impunere, nu s-a pronunţat cu privire la acesta, reţinând
doar că cererea este neîntemeiată în condiţiile în care s-a formulat contestaţie administrativă
împotriva actului administrativ fiscal, soluţionarea fiind suspendată până la soluţionarea
plângerii penale.
Consideră că se impune admiterea apelului astfel cum a fost formulat, modificarea în
tot a sentinţei, cu consecinţa admiterii contestaţiei şi înscrierea la masa credală a sumei totale
de 100.287.228 lei, din care suma de 99.452.780 lei admisă şi înscrisă în tabelul preliminar de
creanţe – în categoria creanţelor garantate şi suma de 834.468 lei, în categoria creanţelor
bugetare.
Prin întâmpinare, B. SPRL, în calitate de lichidator judiciar al S.C. „A” S.R.L., a arătat
că ANAF a formulat cerere de înscriere a creanţei prin care a solicitat înscrierea în tabelul
preliminar al S.C. „A” S.R.L. cu suma totală de 100.218.659 lei, din care suma de 99.452.780
lei, cu rangul de preferinţă prevăzut de art. 159 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 85/2014 (creanţă
garantată), 765.879 lei, cu rangul stabilit de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 (creanţă
bugetară), iar în urma verificărilor realizate în conformitate cu art. 105 şi art. 106 din lege,
creanţa solicitată a fost înscrisă în Tabelul preliminar al creanţelor debitoarei, în ceea ce
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priveşte suma de 97.323.081 lei, sub condiţia suspensivă a soluţionării definitive a contestaţiei
nr. 3030 din 12.10.2015, împotriva căruia a formulat contestaţie ANAF, solicitând să se
constate nulitatea nelegalităţii măsurii înscrierii administratorului judiciar de înscriere a sumei
de 98.323.081 lei sub condiţie suspensivă, iar suma să fie menţionată în tabel, prin declaraţia
de creanţă, respectiv, creanţă garantată, pură şi simplă.
În speţă, creanţa invocată de ANAF rezultă din titluri executorii care au fost contestate
de debitoarea S.C. „A” S.R.L, în urma cărora a fost emisă decizia de impunere nr. F-MC nr.
2122 din 28.08.2015 prin care au fost stabilite în sarcina debitoarei obligaţii fiscale
suplimentare în sumă totală de 98.323.081 lei. Atât raportul cât şi decizia de impunere au fost
contestate cu nr. 3030/12.10.2015, contestaţie ce a fost suspendată până la soluţionarea
sesizării penale. În aceste condiţii, practicianul în insolvenţă a apreciat litigioasă creanţa
bugetară în cuantum de 98.323.081 lei, existenţa acesteia putând fi certă doar după
soluţionarea contestaţiei formulată de debitoare, fiind justificată înscrierea acestei creanţe în
tabelul preliminar ca fiind afectată de condiţia suspensivă a soluţionării definitive a
contestaţiei. Cum raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere au fost contestate pe cale
administrativă, iar contestaţia nu a fost soluţionată până în prezent, aceste titluri de creanţă nu
pot justifica înscrierea creanţei suplimentare cu caracter definitiv în tabelul creditorilor,
creanţa fiind astfel afectată de o condiţie suspensivă şi nu rezolutorie.
Referitor la primul motiv de apel, precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 105 alin. (2)
din Legea insolvenţei, administratorul judiciar trebuie să procedeze la verificarea creanţelor
bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu contestat, iar în ceea ce priveşte legitimitatea
creanţei cuprinse în decizia de impunere, apreciază că administratorul judiciar nu are căderea
de a se pronunţa asupra legalităţii calculului creanţei compuse din TVA datorat bugetului de
stat, impozit pe dividende şi accesorii aferente, stabilite prin decizia de impunere.
Învederează că Decizia de impunere nr. F-MC 2122 din 28.08.2015 nu are caracter
cert, întrucât organul fiscal a considerat că decizia este parţial nelegală în ceea ce priveşte
suma de 571.728 lei, reprezentând TVA şi accesorii şi cum diferenţa de creanţă este
contestată în continuare, întreaga sumă imputată debitoarei ar fi înlăturată prin anularea
deciziei de impunere.
Precizează că până la finalizarea laturii penale, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor nu se poate învesti cu
soluţionarea pe fond a cauzei, procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu
dispoziţiile art. 214 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, astfel că organul fiscal are dubii asupra
caracterului cert al creanţei cuprinse în Decizia de impunere nr. F-MC 2122 din 28.08.2015.
Concluzia se desprinde din afirmaţia conform căreia numai organele de cercetare şi urmărire
penală pot stabili dacă operaţiunile comerciale au fost derulate conform documentelor
prezentate de societate, respectiv, dacă documentele justificative evidenţiate în contabilitatea
contestatoarei reflectă realitatea operaţiunilor.
Se desprinde concluzia, aşadar, că însuşi organul fiscal nu este sigur de aspectele
menţionate în decizia de impunere contestată, aşteptând soluţia care va fi pronunţată în
dosarul penal, pe de o parte, datorită faptului că penalul are prevalenţă faţă de civil, iar pe de
altă parte, pentru a preîntâmpina emiterea unor hotărâri contradictorii în faza administrativ
jurisdicţională şi în procesul penal, în cauză fiind vorba despre dosarul penal nr.
925/P/2015/IML aflat pe rolul IPJ – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Pe cale de consecinţă, cum organul fiscal nu este sigur de constatările din decizia de
impunere şi prejudiciul constatat, suspendând soluţionarea contestaţiei până la adoptarea unei
soluţii în dosarul penal, cu atât mai mult, administratorul judiciar sau judecătorul sindic nu pot
să aprecieze legalitatea sumelor contestate prin decizia de impunere, deoarece o astfel de
competenţă o au doar instanţele de contencios administrativ, astfel că soluţia corectă este cea
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de înscriere a creanţei sub condiţie suspensivă până la soluţionarea definitivă a contestaţiei
administrative şi a căilor de atac împotriva acestora.
Totodată arată că, S.C. „A” S.R.L. a contestat în contencios administrativ decizia de
impunere nr. F-MC 2122 din 28.08.2012, acţiune ce face obiectul dosarului nr. 26../39/2016
aflat pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, astfel că
urmează să fie stabilit caracterul cert al creanţei în funcţie de soluţia ce va fi adoptată în
dosarul penal sau de către instanţele de contencios administrativ, astfel încât creanţa ANAF
este sub condiţie suspensivă.
Referitor la faptul că atâta timp cât nu este dispusă suspendarea executării deciziei de
impunere aceasta este executorie, a solicitat să se reţină dispoziţiile art. 75 alin. (1) din Legea
nr.85/2014, conform cărora, orice executare silită se suspendă de drept de la data deschiderii
procedurii insolvenţei. De altfel, arată că o societate în insolvenţă nu poate solicita
suspendarea unui act administrativ în baza art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004.
Cu privire la susţinerea conform căreia condiţia suspensivă a creanţei ANAF afectează
dreptul de vot şi la distribuţie al creditorului şi că în realitate condiţia sub care trebuia înscrisă
creanţa este una rezolutorie, iar nu suspensivă, aceasta este neîntemeiată, întrucât nu există
posibilitatea legală ca o creanţă să fie înscrisă în vreun tabel sub condiţie rezolutorie, iar
Legea nr.85/2014 nu reglementează posibilitatea înscrierii unei creanţe sub condiţie
rezolutorie, ci doar sub condiţie suspensivă.
În aceste condiţii, invocă prevederile art. 141 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, potrivit
cărora titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin
expirarea termenului de plată prevăzut prin lege, iar potrivit dispoziţiilor art. 215 alin. (1),
introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea actului administrativ
fiscal, însă potrivit legii insolvenţei, sunt exceptate de la procedura de verificare de către
administratorul judiciar, doar creanţele bugetare dintr-un titlu executoriu necontestat în
termenele prevăzute de lege, administratorul judiciar având obligaţia de a verifica creanţa
bugetară pretinsă doar în cazul contestării titlului executoriu.
În ultimă instanţă, arată că necontestarea titlului de creanţă în termen determină
definitivarea acestuia în planul căilor administrative şi generează exceptarea de la verificarea
administratorului judiciar şi a judecătorului sindic în cadrul procedurii insolvenţei. În aceste
condiţii, judecătorul sindic nu are căderea de a se pronunţa asupra legalităţii calculului
creanţei.
În speţă, însă, titlul de creanţă ce constituie titlu executoriu a fost contestat de către
debitoare, contestaţia fiind suspendată până la pronunţarea organelor de cercetare penală,
aceste titluri de creanţă nu pot justifica înscrierea creanţei cu caracter definitiv în tabelul
creditorilor. În consecinţă, a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată următoarele :
În prealabil, se impune a se observa faptul că prezentul apel se rezumă la critica adusă
de către apelantă cu privire la înscrierea condiţiei suspensive pentru creanţa de 98.223.081 lei.
Normele relevante în analiza acestui apel sunt reprezentate de dispoziţiile art. 1400
Cod civil, potrivit cărora „Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde
eficacitatea obligaţiei”, de dispoziţiile art. 110 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, potrivit cărora „Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se
individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele
îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: decizia de impunere;…”, de disp. art. 215
din acelaşi act normativ, potrivit cărora: „(1) Introducerea contestaţiei pe calea
administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal; (2) Dispoziţiile
prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea
executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr.
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554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă
se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al
căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei; (3) În cazul
suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate efectele
actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia.”
Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004: „(1) În cazuri bine justificate şi
pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii
publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să
ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral
până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce
acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără
nicio formalitate; (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu
precădere, cu citarea părţilor; (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a
perturba grav funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a
actului administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la
sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător; (4) Hotărârea prin care se
pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5
zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare; (5) În ipoteza în care se emite
un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este
suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă; (6) Nu pot fi
formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive; (7) Suspendarea
executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la
expirarea duratei suspendării”.
Cum Legea nr. 85/20014 nu defineşte noţiunea de condiţie suspensivă în cazul
creanţelor solicitate a fi înscrise la masa credală, definirea acesteia este dată de dispoziţiile art.
1400 Cod civil anterior citat.
Eficacitatea obligaţiei la care face trimitere art. 1400 Cod civil are în vedere rezultatul
transformărilor acesteia – prin realizarea condiţiei suspensive – a conţinutului raportului
juridic într-unul specific unei obligaţii simple. Datoria debitorului se naşte la momentul
îndeplinirii condiţiei, concomitent născându-se şi dreptul subiectiv corelativ.
Însă, în cazul creanţelor fiscale, naşterea obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de
impunere, aceasta constituind titlu de creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (3)
lit. a) din O.G. nr. 92/2003, o eventuală contestare a deciziei de impunere neafectând
valabilitatea creanţei fiscale în raport de prevederile art. 215 din O.G. nr.92/2003. De
asemenea, debitorul are posibilitatea de a obţine suspendarea executării actului administrativ
fiscal în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 554/2004, însă, în cauză, nu s-a
relevat pronunţarea de către instanţă a unei astfel de suspendări.
Rezultă cu suficientă evidenţă faptul că obligaţia stabilită printr-o decizie de impunere,
chiar contestată, este o obligaţie simplă, neafectată de o condiţie suspensivă, aceasta
născându-se la data emiterii actului administrativ fiscal, iar nu la data soluţionării contestaţiei.
Susţinerea administratorului judiciar referitoare la dispoziţiile art. 75 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 ce suspendă orice executare silită sau acţiune îndreptată împotriva
debitorului insolvent şi care ar fi făcut de prisos sesizarea instanţei de contencios
administrativ în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 nu poate fi primită, întrucât cererea de
înscriere a creanţei în tabelul preliminar de creanţe reprezintă tocmai aplicarea principiului
cuprins în acest text, o atare cerere neputând fi asimilată unei cereri individuale de chemare în
judecată sau unei executări silite.
Or, înscriind o creanţă fiscală ce a fost contestată, dar nu suspendată în conformitate
cu dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, în tabelul preliminar de creanţe sub condiţie
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suspensivă este contrar prevederilor art. 110 alin. (3) lit. a) şi art. 215 din O.G. nr. 92/2003,
legiuitorul înţelegând să ofere o reglementare strictă a acestor creanţe, astfel că lipsind
creditorul fiscal de drepturile prev. la art. 140 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 s-ar ajunge la
încălcarea normelor anterior citate.
Faţă de cele ce preced, Curtea, în temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă, va
admite apelul, va schimba în tot sentinţa apelată şi în rejudecare, în limitele învestirii din apel,
va admite contestaţia formulată de D.G.A.M.C., înscriind suma de 98.323.081 lei drept
creanţă neafectată de condiţii.
9. Procedura deschiderii insolvenței. Caracterul cert și exigibil al unei creanţe
contestate în procedura administrativă de atac.
În cazul creanţelor fiscale, naşterea obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de
impunere, această dispoziţie constituind titlu de creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art.
110 alin. (3) lit. a) din O. G. nr. 92/2003, o eventuală contestare a deciziei de impunere
neafectând valabilitatea creanţei fiscale în raport de prevederile art. 215 din acelaşi act
normativ. De asemenea, debitorul avea posibilitatea de a obţine suspendarea executării
actului administrativ fiscal în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 însă,
în cauză, nu s-a relevat pronunţarea de către instanţă a unei astfel de suspendări.
Prin urmare, a aprecia că o creanţă contestată în procedura administrativă de atac nu
are caracter cert şi exigibil, este contrar dispoziţiilor legale anterior expuse, legiuitorul
înţelegând să ofere o reglementare strictă a acestor creanţe, în considerarea interesului
general reprezentat de colectarea către bugetul general consolidat a impozitelor şi taxelor
datorate de contribuabili.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 178 din 9.06.2016
Prin cererea înregistrată la data de 23.10.2015, pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia
a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 25../40/2015, creditoarea Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.,
a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea S.C. A. S.R.L., în vederea
recuperării unei creanţe certe, lichide şi exigibile în cuantum de 719.075 lei, defalcate pe surse
de impozit în Certificatul de atestare fiscală nr. …76/02.10.2015 emis de Compartimentul
evidenţă pe plătitori persoane juridice, împotriva căreia debitoarea a formulat contestaţie
conform prevederilor art. 72 alin.(3) din Legea nr. 85/2014, prin care a invocat excepţia
inadmisibilităţii cererii, iar pe fond a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de
deschidere a procedurii, susţinând în esenţă că suma pretinsă nu este certă, lichidă şi exigibilă.
Prin sentinţa nr. 719 din 11 decembrie 2015, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a admis contestaţia formulată de către debitoarea S.C.
„A.” S.R.L., prin reprezentant legal şi a respins cererea având ca obiect deschiderea
procedurii insolvenţei formulată de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., reţinând, în esenţă, faptul că, în raport
de dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 85/2014, S.C. A S.R.L. face parte din categoria
„profesioniştilor”, astfel cum este reglementată de dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Codul civil,
astfel încât îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 85/2014; că în cauză, debitoarea a contestat
starea de insolvabilitate, întrucât Decizia de impunere fiscală nr. 113/29.04.2015 emisă în
baza Raportului de Inspecţie Fiscală nr. 25/29.04.2015 a fost contestată în procedură
administrativă, DRGFP– AFP B. nesoluţionând contestaţia formulată, iar notificarea emisă de
ANAF – AJFP B. nu poate echivala cu o decizie de soluţionare a contestaţiei.
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Faţă de aceste considerente, judecătorul sindic a apreciat că, în speţă, creanţa indicată
ca fiind temei al deschiderii procedurii nu are caracter cert şi exigibil, existând posibilitatea
admiterii contestaţiei de către organul fiscal sau de către instanţa de judecată, nefiind aşadar
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel creditoarea Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., criticând soluţia
instanţei de fond pentru netemeinicie şi nelegalitate.
În motivarea apelului, care în drept, se încadrează în prevederile art. 466 şi urm. din
noul Cod de procedură civilă, a arătat, în esenţă, că în mod greşit prima instanţa a respins
cererea organului fiscal reţinând că nu are împotriva debitoarei o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă, motivat de faptul că aceasta este contestată în procedura administrativ-fiscală
prevăzută de Codul de procedură fiscală, în condiţiile în care contestarea în procedura
prealabilă administrativă a titlului de creanţă fiscală prin care a fost stabilită obligaţia de plată
în sarcina societăţii debitoare nu presupune în mod automat anularea unei executări silite în
scopul colectării sau neiniţierea unei proceduri de natura celei prevăzute de Legea nr.
85/2014, pentru că procedura administrativ-jurisdicţională pornită de debitor în temeiul art.
205- 207 din Codul de procedură fiscală nu este aptă a împiedica creditorul fiscal de a solicita
şi obţine deschiderea procedurii insolvenţei.
Învederează că, în speţă, creanţa împotriva debitoarei are caracter cert, întrucât aceasta
este constatată prin Decizia de impunere nr. 113 din 29.04.2015 este titlu de creanţă, conform
art. 110 din Codul de procedură fiscală şi totodată act administrativ fiscal, cu toate
consecinţele ce decurg din această noţiune, iar acest titlu de creanţă, odată ajuns la scadenţă,
respectiv 5.06.2015, s-a transformat în titlu executoriu potrivit art. 141 din Codul de
procedură fiscală, situaţie ce a determinat organul de executare fiscală să procedeze la
începerea măsurilor de executare silită împotriva S.C. „A.” SRL prin emiterea de somaţii de
plată, indisponibilizarea conturilor bancare ale societăţii şi instituirea măsurii sechestrului.
De asemenea, arată că sunt nefondate afirmaţiile contestatoarei referitoare la faptul că
un creditor poate solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care după
compensarea datoriilor reciproce de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma
prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, or, debitoarea-contestatoare nu a avut
dreptul la sume de rambursat sau de restituit de la buget pentru a opera instituţia compensării.
De altfel, societatea debitoare nu a dovedit că nu s-ar afla în incapacitate de plată, iar
simpla exprimare în sensul că este solvabilă, fără a dovedi acest aspect, fără a prezenta
garanţii viabile pentru recuperarea şi colectarea creanţei de către organul fiscal, fără a face
dovada că refuzul său de a plăti obligaţiile fiscale este întemeiat pe o justă cauză, care ar
conduce într-un final la redresarea situaţiei financiare a societăţii, constituie aspecte care nu
pot fi reţinute ca fiind sustenabile în respingerea cererii sale pentru deschiderea procedurii
insolvenţei.
Apreciază că prima instanţă a realizat o interpretare strictă a prevederilor Legii nr.
85/2014, fără a avea în vedere şi prevederile Codului de procedură fiscală în ceea ce priveşte
contestarea unei creanţe fiscale pe cale administrativă, aşa încât creanţa deţinută de către ea,
în calitate de creditor fiscal împotriva debitoarei S.C. A. S.R.L. este certă, lichidă şi exigibilă,
într-un cuantum superior celui minim reglementat de Legea nr. 86/2014, iar debitoarea nu a
răsturnat prezumţia de insolvenţă născută din neplata datoriilor exigibile la data de 5.06.2014data scadenţei.
În concluzie, solicită admiterea apelului, anularea sentinţei judecătorului sindic, cu
consecinţa deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare.
Prin întâmpinare, intimata – debitoare S.C. A. S.R.L. a solicitat respingerea apelului ca
nefondat, precizând în esenţă că interesele patrimoniale îi sunt grav afectate întrucât, conturile
societăţii sunt blocate de către D.G.R.F.P - AJ.F.P B., activitatea economică fiind practic
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paralizată din cauza acestei situaţii, formulând contestaţie împotriva titlurilor în baza cărora
au fost blocate conturile tocmai pentru stabilirea reală a sumei invocate de creditoare şi
ridicarea tuturor popririlor şi sechestrelor, pentru ca societatea să îşi poată desfăşura
activitatea în condiţii normale.
Precizează că consecinţele unei asemenea situaţii sunt destul de grave, constând în
refuzarea unor facilitaţi de credit de către bănci sau prelungirii unor contracte comerciale
avantajoase, prin pierderea încrederii în bonitatea şi/sau seriozitatea societăţii urmărite.
Referitor la afirmaţia apelantei că deţine împotriva sa o creanţă lichidă şi exigibilă,
precizează că nu este reală, întrucât chiar aşa cum susţine aceasta prin memoriul de apel,
decizia de impunere fiscală nr. 113/29.04.2015 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală
nr. 95/29.04.2015 nu a fost soluţionată, ci a fost suspendată soluţionarea contestaţiei de S.C.
„A.” S.R.L. la data de 22.03.2016 prin decizia nr. 3303/22.03.2016.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată următoarele:
În prealabil, Curtea reţine că apelanta a făcut dovada unei creanţe certe, lichide,
exigibile de mai mult de 60 zile şi peste valoarea prag, în sensul dispoziţiilor art. 5 pct. 20, 72
din Legea nr. 85/2014, iar debitoarea – intimată nu a făcut dovada faptului că nu s-ar afla în
stare de insolvenţă.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr.85/2014, „Insolvenţa este acea
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel: insolvenţa debitorului se
prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor; prezumţia este relativă.”
Instanţa de fond a admis contestaţia debitoarei la cererea introductivă reţinând că, în
speţă, creanţa creditoarei nu are caracter cert şi exigibil, în condiţiile în care creanţa fiscală
invocată de creditoare a fost contestată în procedura administrativă.
Normele relevante pentru soluţionarea prezentului apel sunt reprezentate de:
Art. 5 pct. 20 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 care arată că : „Prin creanţă certă, în
sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de
creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de
dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care,
după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi
suma prevăzută la pct. 72”;
Art. 663 alin. (4) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: „Creanţa este
exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din
beneficiul termenului de plată”;
Art. 110 alin. (3) lit. a) din O.G. nr. 92/2003, care arată că: „Titlul de creanţă este
actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele
competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: decizia de
impunere;…”;
Art. 215 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, potrivit căruia : „Introducerea contestaţiei pe
calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal; (2)
Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere
suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda
executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în
cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei; (3)
În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată
în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate
efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia.” ;
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Art. 14 din Legea nr. 554/2004, care arată că : „(1) În cazuri bine justificate şi pentru
prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice
care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară
instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până
la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în
anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio
formalitate; (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu
citarea părţilor; (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav
funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului
administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare,
prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător; (4) Hotărârea prin care se pronunţă
suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la
comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare; (5) În ipoteza în care se emite un nou
act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este
suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă; (6) Nu pot fi
formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive; (7) Suspendarea
executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la
expirarea duratei suspendării”.
Astfel, coroborând dispoziţiile art. 5 pct. 20 teza a II-a cu art. 110 alin. (3) lit. a) din
O.G. nr. 92/2003 reiese cu îndestulătoare evidenţă faptul că apelanta creditoare justifică o
creanţă certă în cuantum de 719.075 lei, conform deciziei de impunere nr. 113/29.04.2015, în
condiţiile în care legiuitorul a înţeles să confere acest caracter creanţelor fiscale
individualizate prin decizia de impunere.
Mai mult, în raport de dispoziţiile art. 663 alin. (4) Cod procedură civilă şi art. 215
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 rezultă fără echivoc faptul că introducerea contestaţiei pe calea
administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal, acesta având astfel
caracter exigibil. Un atare caracter al creanţei ar fi abolit în condiţiile obţinerii unei hotărâri
de suspendare în condiţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 (la care face trimitere în mod
expres art. 215 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 92/2003).
În considerarea celor ce preced, Curtea reţine că, în cazul creanţelor fiscale, naşterea
obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de impunere, această dispoziţie constituind titlu de
creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (3) lit. a din O.G. nr. 92/2003, o
eventuală contestare a deciziei de impunere neafectând valabilitatea creanţei fiscale în raport
de prevederile art. 215 din acelaşi act normativ. De asemenea, debitorul avea posibilitatea de a
obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal în conformitate cu dispoziţiile art.
14 din Legea nr. 554/2004 însă, în cauză, nu s-a relevat pronunţarea de către instanţă a unei
astfel de suspendări.
Prin urmare, a aprecia că o creanţă contestată în procedura administrativă de atac nu
are caracter cert şi exigibil este contrar dispoziţiilor legale anterior expuse, legiuitorul
înţelegând să ofere o reglementare strictă a acestor creanţe, în considerarea interesului general
reprezentat de colectarea către bugetul general consolidat a impozitelor şi taxelor datorate de
contribuabili.
Faţă de cele de preced, cum contestaţia formulată de debitor a fost soluţionată prin
nesocotirea normelor expuse în prezenta decizie, Curtea, în temeiul art. 480 alin. (1) Cod
procedură civilă coroborat cu prev. art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 va admite apelul, va
anula sentinţa nr. 719/11.12.2015 a Tribunalului Botoşani şi în rejudecare, va respinge
contestaţia debitoarei, cu trimiterea cauzei în vederea deschiderii procedurii insolvenţei.
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10. Distribuirea de sume în cadrul procedurii de faliment între creditori garantaţi
care nu au acelaşi rang de prioritate - art. 24 din Legea nr.85/2006
În situaţia în care creditorii garantaţi nu au acelaşi rang de prioritate, în sensul art.
124 din Legea nr. 85/2006, distribuirea sumelor rezultate din vânzarea bunului imobil nu se
va face proporţional, ci va fi îndestulat mai întâi creditorul cu ipotecă de rangul I, şi doar
ulterior cel cu ipotecă de rangul II.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 177 din 16.09.2016
Prin sentinţa nr. 444 din 28 iunie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a
respins, ca nefondată, contestaţia împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare
şi din încasarea creanţelor şi a planului de distribuire din 25.05.2016, formulată de creditoarea
D.G.R.F.P.I. – A.J.F.P.S.
Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut că, în ipoteza în care mai mulţi
creditori au garanţii constituite asupra aceluiaşi bun (în speţă, doar apartamentul nr. xx),
creditorul cu rang I, B. S.A. în prezenta cauză, va fi îndestulat cu prioritate, diferenţa urmând
a fi alocată creditorului de rang II, iar eventuala diferenţă rămasă va fi destinată distribuirii
către creditorii chirografari. În cazul în care sumele obţinute din vânzarea bunurilor ar fi
insuficiente pentru plata în întregime a creanţelor garantate, creditorii vor avea pentru
diferenţă creanţe chirografare, iar în situaţia în care rămâne o diferenţă în plus, aceasta se
depune în contul averii debitorului.
Contrar susţinerilor contestatoarei, din fondurile obţinute pentru valorificarea
imobilelor ipotecate nu pot fi distribuite sume în favoarea creditorului cu rang inferior, câtă
vreme creditorul cu rang I nu a fost integral îndestulat, întrucât, conform disp. art. 1778 –
1779 Cod civil de la 1864 (texte aplicabile la data înscrierii ipotecii în favoarea B. S.A.),
rangul ipotecilor dă rangul de prioritate.
În ceea ce priveşte a doua critică formulată de contestatoare, în sensul că lichidatorul
judiciar nu a procedat la achitarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii, pentru
care au fost formulate cereri suplimentare de înscriere a creanţelor, sunt valabile
considerentele de mai sus, vizând necesitatea îndestulării cu prioritate şi integral a creditorului
ipotecar de rang superior.
În acelaşi timp, s-a constatat că această contestatoare figurează ca şi creditor înscris în
tabelul de creanţe, fiind întemeiate apărările lichidatorului judiciar, în sensul că această
creditoare nu a depus niciun document justificativ din care să rezulte creanţe născute în timpul
procedurii insolvenţei, pentru a fi aplicabile disp. art. 64 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 şi nici
în prezenta contestaţie creditoarea nu a făcut referire la astfel de documente.
Constatând astfel că niciun motiv invocat nu poate fi primit, în temeiul art. 122 alin.
(4) din Legea 85/2006, contestaţia a fost respinsă, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditoarea D.G.R.F.P.I.- A.J.F.P.S.,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Apreciază că motivele reţinute de instanţa de fond nu pot fi menţinute de instanţa de
recurs, în condiţiile în care, potrivit tabelului definitiv consolidat întocmit de lichidatorul
judiciar, creditorii B. S.A. şi D.G.R.F.P.I. – A.J. F. P.S., apar în categoria creanţelor garantate,
fără a fi evidenţiată vreo diferenţă.
Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care B. S.A. şi D.G.R. F. P. I. – A.J. F. P.S. au
calitatea de creditori garantaţi, se impunea ca distribuirea sumei să se facă proporţional, în
raport de ponderea creanţelor înscrise în tabelul definitiv consolidat în acelaşi rang de
prioritate. În acest sens, urmează a fi avute în vedere dispoziţiile art. 124 şi art. 125 alin. (2)
din Legea nr. 85/2006.
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În concluzie, întrucât sumele obţinute din valorificarea bunului imobil erau
insuficiente pentru acoperirea integrală a creanţelor creditorilor garantaţi, în lumina
dispoziţiilor legale sus menţionate, se impunea ca acestora să li se distribuie o cotă
falimentară, reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanţele respectivelor
creditori îl deţine în categoria creanţelor garantate. În ceea ce priveşte creanţele născute după
data deschiderii procedurii, acestea trebuiau achitate conform art. 64 alin. (6) din lege, potrivit
documentelor din care rezultă.
Examinând recursul de faţă, ce se subsumează dispoziţiilor art. 304 pct. 9, art. 3041
Cod procedură civilă, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a considerentelor sentinţei
atacate şi a criticilor formulate, Curtea reţine următoarele:
Recurenta a susţinut, în esenţă, că distribuirea din planul de distribuţie contestat
trebuia să fie făcută proporţional între ea şi B. S.A., întrucât ambele au calitatea de creditoare
garantate.
Potrivit dispoziţiilor art. 124 din Legea 85/2006, „Sumele de distribuit între creditori
în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocată pentru fiecare
creanţă, prin tabelul menţionat la art. 108 alin. (2) lit. d).”
În speţă, Curtea apreciază că prezentele creditoare, D.G.R.F.P.– A.J.F.P. S. şi B. S.A.,
nu au acelaşi rang de prioritate, în sensul art. 124 din Legea nr. 85/2006.
Astfel, în favoarea creditoarei B. S.A. a fost constituit un drept de ipotecă înscris în
cartea funciară la data de 15.05.2007.
Calitatea de creditoare garantată a recurentei este justificată prin sechestrul asigurator
înscris în cartea funciară la data de 06.09.2012.
Potrivit dispoziţiilor art. 2328 Cod civil, „Preferinţa acordată statului şi unităţilor
administrativ-teritoriale pentru creanţele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea
preferinţă nu poate afecta drepturile dobândite anterior de către terţi”.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea 71/2011, „Preferinţa acordată
statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele lor nu va fi opozabilă terţilor
înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de
publicitate. O asemenea preferinţă va dobândi rang de prioritate de la momentul la care
preferinţa a fost făcută publică”.
De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 154 alin. (6) din O.G. 92/2003, „Sechestrul
aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alin. (5) constituie ipotecă legală”.
Având în vedere aceste texte legale, precum şi dispoziţiile art. 2421 Cod civil,
conform cărora, „Rangul ipotecilor imobiliare este determinat de ordinea înregistrării
cererilor de înscriere în cartea funciară”, rezultă, cu claritate, că ipoteca B. S.A. este de
rangul I, pe când ipoteca legală a recurentei este de rangul II.
În consecinţă, distribuirea sumelor rezultate din vânzarea imobilului ipotecat, în baza
dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006, nu trebuia să se facă proporţional între cei doi
creditori garantaţi, ci trebuie îndestulat mai întâi creditorul cu ipotecă de rangul I şi doar
ulterior cel cu ipotecă de rangul II.
În consecinţă, în baza art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă, recursul a fost respins ca
nefondat.
11. Formularea unei contestaţii administrative împotriva deciziei de impunere a
organului fiscal, nu afectează caracterul cert, lichid şi exigibil în sensul prev. de art. 5
pct. 20 din Legea nr. 85/2016, în condiţiile în care debitorul nu a obţinut o hotărâre de
suspendare a deciziei de impunere în raport de prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr.
554/2004.
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În cazul creanţelor fiscale, naşterea obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de
impunere, aceasta dispoziţie constituind titlu de creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art.
110 alin. 3 lit. a) din O. G. nr. 92/2003, o eventuală contestare a deciziei de impunere
neafectând valabilitatea creanţei fiscale în raport de prevederile art. 215 din acelaşi act
normativ. De asemenea, debitorul avea posibilitatea de a obţine suspendarea executării
actului administrativ fiscal în conformitate cu disp. art. 14 din Legea nr. 554/2004 însă, în
cauză, nu s-a relevat pronunţarea de către instanţă a unei astfel de suspendări.
Prin urmare, a aprecia că o creanţă contestată în procedura administrativă de atac nu
are caracter cert şi exigibil, este contrar dispoziţiilor legale anterior expuse, legiuitorul
înţelegând să ofere o reglementare strictă a acestor creanţe, în considerarea interesului
general reprezentat de colectarea către bugetul general consolidat a impozitelor şi taxelor
datorate de contribuabili.
Secția a II-a civilă, Decizia nr. 178 din 9.06.2016
Prin sentinţa civilă nr.719 din 11 decembrie 2015, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal, s-a admis contestaţia formulată de către
debitoarea S.C. A S.R.L., prin reprezentant legal şi a respins cererea având ca obiect
deschiderea procedurii insolvenţei formulată de către D.G.R.F.P.I. - A.J.F., reţinând că, în
speţă, creanţa indicată ca fiind temei al deschiderii procedurii nu are caracter cert şi exigibil,
existând posibilitatea admiterii contestaţiei de către organul fiscal sau de către instanţa de
judecată, nefiind aşadar îndeplinite condiţiile prev. de art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014.
Apelul formulat de către creditoare a fost găsit fondat pentru următoarele motive :
În prealabil, Curtea reţine că apelanta a făcut dovada unei creanţe certe, lichide,
exigibile de mai mult de 60 zile şi peste valoarea prag, în sensul dispozițiile art. 5 pct. 20, 72
din Legea nr. 85/2014, iar debitoarea – intimată nu a făcut dovada faptului că nu s-ar afla în
stare de insolvenţă.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr.85/2014, „Insolvenţa este acea
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel: insolvenţa debitorului se
prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor; prezumţia este relativă.”
Instanţa de fond a admis contestaţia debitoarei la cererea introductivă reţinând că, în
speţă, creanţa creditoarei nu are caracter cert şi exigibil, în condiţiile în care creanţa fiscală
invocată de creditoare a fost contestată în procedura administrativă.
Normele relevante pentru soluţionarea prezentului apel sunt reprezentate de :
Art. 5 pct. 20 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 care arată că: „Prin creanţă certă, în
sensul prezentei legi, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de
creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de
dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care,
după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi
suma prevăzută la pct. 72”;
Art. 663 alin. (4) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: „Creanţa este
exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din
beneficiul termenului de plată”;
Art. 110 alin. 3 lit. a) din O.G. nr. 92/2003, care arată că : „Titlul de creanţă este actul
prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente
sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: decizia de impunere;…”;
Art. 215 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003, potrivit căruia : „Introducerea contestaţiei pe
calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal; (2)
Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere
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suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda
executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în
cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei; (3)
În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată
în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate
efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia.” ;
Art. 14 din Legea nr. 554/2004, care arată că : „(1) În cazuri bine justificate şi pentru
prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice
care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară
instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până
la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în
anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio
formalitate; (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu
citarea părţilor; (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav
funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului
administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare,
prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător; (4) Hotărârea prin care se pronunţă
suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la
comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare; (5) În ipoteza în care se emite un nou
act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este
suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă; (6) Nu pot fi
formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive; (7) Suspendarea
executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la
expirarea duratei suspendării”.
Astfel, coroborând dispoziţiile art. 5 pct. 20 teza a II-a cu art. 110 alin. 3 lit. a) din
O.G. nr. 92/2003 reiese cu îndestulătoare evidenţă faptul că apelanta creditoare justifică o
creanţă certă în cuantum de 719.075 lei, conform deciziei de impunere nr. 113/29.04.2015, în
condiţiile în care legiuitorul a înţeles să confere acest caracter creanţelor fiscale
individualizate prin decizia de impunere.
Mai mult, în raport de dispoziţiile art. 663 alin. 4 Cod procedură civilă şi art. 215 alin.
(1) din O.G. nr. 92/2003 rezultă fără echivoc faptul că introducerea contestaţiei pe calea
administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal, acesta având astfel
caracter exigibil. Un atare caracter al creanţei ar fi abolit în condiţiile obţinerii unei hotărâri
de suspendare în condiţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 (la care face trimitere în mod
expres art. 215 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 92/2003).
În considerarea celor ce preced, Curtea reţine că în cazul creanţelor fiscale, naşterea
obligaţiei are loc la data emiterii deciziei de impunere, aceasta dispoziţie constituind titlu de
creanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (3) lit. a) din O.G. nr. 92/2003, o
eventuală contestare a deciziei de impunere neafectând valabilitatea creanţei fiscale în raport
de prevederile art. 215 din acelaşi act normativ. De asemenea, debitorul avea posibilitatea de a
obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal în conformitate cu disp. art. 14 din
Legea nr. 554/2004 însă, în cauză, nu s-a relevat pronunţarea de către instanţă a unei astfel de
suspendări.
Prin urmare, a aprecia că o creanţă contestată în procedura administrativă de atac nu
are caracter cert şi exigibil, este contrar dispoziţiilor legale anterior expuse, legiuitorul
înţelegând să ofere o reglementare strictă a acestor creanţe, în considerarea interesului general
reprezentat de colectarea către bugetul general consolidat a impozitelor şi taxelor datorate de
contribuabili.
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12. Insolvenţă. Intrare în faliment.
Conversia reorganizării în faliment se impune în condiţiile în care pe de o parte
efectuarea operaţiunii de compensare nu a fost inclusă în Planul de reorganizare şi nu a fost
confirmată de către administratorul judiciar, iar, pe de altă parte, majorarea datoriilor
existente şi acumularea unor noi datorii, pe parcursul reorganizării, conduce inexorabil la
imposibilitatea reuşitei acesteia, fapt ce contravine flagrant scopului procedurii insolvenţei.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 150 din 15.09.2016
Prin sentinţa nr. 342 din 24 mai 2016 Tribunalul Suceava – Secţia a II a civilă a admis
cererea de intrare în procedura falimentului, formulată de către creditoarea SC A. SRL
Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006, a dispus
intrarea în procedura falimentului a debitorului SC P-I SRL şi în temeiul art. 107 alin. 2 din
Legea privind procedura insolvenţei, a desemnat lichidator judiciar provizoriu pe practicianul
în insolvenţă M.G.A. I. S.P.R.L.
A pus în vedere ca la prima adunare generală a creditorilor să supună spre aprobare
confirmarea sa şi comisionul de administrare şi în temeiul art. 107 alin. (2) din Legea privind
procedura insolvenţei a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de
administrare al debitorului - prin administrator special, fixând şi termenele prevăzute de lege.
A constatat ca rămasă fără obiect cererea de ridicarea dreptului de administrare al
debitorului - prin administrator special, formulată de creditoarea SC A. SRL.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs debitoarea SC P-I SRL B – prin
administrator special M., arătând că, instanţa de fond a interpretat greşit actul dedus judecăţii,
a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, drept pentru care
hotărârea pronunţată în cauză este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau
aplicarea greşită a legii. Judecătorul sindic a omis să se pronunţe cu privire la confirmarea
modificării planului de reorganizare a SC P. I. SRL aprobată în Adunarea creditorilor din data
de 15.01.2016. Instanţa a ignorat atât dispoziţiile legale ale art.101 din Legea nr.85/2006 care
impun judecătorul sindic să se pronunţe cu privire la confirmarea modificării planului de
reorganizare a debitorului, cât şi solicitările administratorului judiciar al recurentei reiterate
prin Raportul nr. 1044/18.05.2016 în sensul pronunţării cu privire la confirmarea modificării
planului de reorganizare a SC P-I SRL astfel cum a fost aprobată în Adunarea creditorilor din
data de 15.01.2016 şi a înţeles să se pronunţe numai cu privire la cererea de deschidere a
procedurii falimentului .
Cu toate acestea, judecătorul sindic a înţeles să nu respecte dispoziţiile imperative ale
art.101 din Legea nr.85/2006, chiar şi în ciuda solicitărilor în acest sens din partea
administratorului judiciar, alegând să se pronunţe numai cu privire la cererea de deschidere a
procedurii falimentului recurentei formulată de creditoarea SC A. SRL.
Mai mult, motivele pentru care propunerea administratorului judiciar a fost acceptată
sunt contradictorii faţă de situaţia de fapt şi de înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Astfel,
creditoarea SC A. SRL a solicitat deschiderea falimentului recurentei motivat de faptul că
aceasta nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate conform planului
de reorganizare, aspect confirmat de rapoartele întocmite de către administratorul judiciar
publicate în BPI. Cererea de deschidere a procedurii falimentului a fost motivată de faptul că
nu ar fi fost efectuate plăţile din lunile a VI-a şi a VII-a şi a VIII-a din perioada de
reorganizare către creditoarea SC A. SRL în cuantum de 51.471 lei pentru fiecare lună. De
asemenea, creditoarea a pretins că nu s-ar fi realizat nici plăţile aferente lunilor a 16-a, a 17-a
şi a 18-a în cuantum de 102.942 lei pentru fiecare lună.
Planul de reorganizare a activităţii recurentei a fost aprobat de către creditori conform
hotărârii adunării creditorilor din data de 21.11.2013, fiind confirmat de către judecătorul
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sindic prin sentinţa nr.75/31.01.2014, activitatea recurentei fiind reorganizată conform
planului de reorganizare de la data de 31.01.2014. Conform planului de plăţi, în primele 5 luni
de reorganizare nu au fost prevăzute plăţi faţă de nici un creditor, abia pentru lunile a 6-a, a 7a şi a 8-a de reorganizare au fost prevăzute plăţi pentru creditoarea SC A. SRL a câte 51.471
lei pentru fiecare lună. Cele trei rate din programul de plăţi în cuantum total de 154.413 lei au
fost achitate creditoarei conform Ordinului de compensare nr.2821741/20.08.2014 încheiat
între părţi.
Totodată, a mai arătat că în cuprinsul Raportului de activitate administratorul judiciar a
reţinut că între recurentă şi creditoarea SC C. G. SRL există un acord de reeşalonare a plăţii
ratelor aferente perioadei 2014-2015, urmând ca acestea să fie efectuate în anul agricol 2015 –
2016, având în vedere specificul activităţii recurentei.
A mai arătat că, de fapt, creditoarea SC A. SRL înregistrează datorii faţă de recurentă ca
urmare a admiterii contestaţiei la executare prin sentinţa nr.152 din 16.01.2015 pronunţată de
Judecătoria Rădăuţi, rămasă definitivă ca urmare a respingerii apelului, precum şi ca urmare a
admiterii cererii recurentei de întoarcere a executării , în sensul obligării pârâtei la restituirea
bunului ce a făcut obiectul executării silite reprezentat de tractor .... şi a admiterii cererii de
completare dispozitiv conform sentinţei nr.421/16.02.2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi,
în sensul obligării pârâtei la restituirea c/val tractorului în situaţia în care restituirea acestuia
în natură nu ar fi fost posibilă.
Între recurentă şi creditoarea SC A. SRL a fost încheiat un contract de vânzare –
cumpărare cu plata în rate, pentru două utilaje, respectiv un tractor şi un cultivator. Însă, după
ce recurenta a achitat aproximativ 90% din valoarea celor două utilaje, creditoarea SC A. SRL
a considerat reziliat contractul şi a trecut la executarea silită a recurentei, cu toate că aceasta
se afla în procedura insolvenţei, ceea ce nu permite efectuarea de acte de executare silită, în
virtutea art. 36 din Legea nr.85/2006.
Analizând recursul, prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este
nefondat, pentru cele ce urmează :
Prin sentinţa nr. 2179 din 23 noiembrie 2012 a Tribunalului Suceava a fost admisă
cererea debitoarei de deschidere a procedurii generale de insolvenţă.
Prin sentinţa nr. 75 din 31 ianuarie 2014, judecătorul sindic a confirmat planul de
reorganizare a activităţii debitoarei, urmare a aprobării acestuia conform Hotărârii Creditorilor
din 21.11.2013, conform art. 101 alin. (1) lit. A şi E din Legea privind procedura insolvenţei.
Ulterior, debitoarea a propus mai multe modificări succesive ale planului de
reorganizare (modificări ale modificărilor, ultima propunere fiind depusă la 13 aprilie 2016
care în final, nu au fost confirmate de către judecătorul sindic, aşa cum rezultă din sentinţa
254 din 3.11.2015 ce a vizat modificarea planului de reorganizare aprobat prin Hotărârea
Adunării Creditorilor din 19.11.2014), toate modificările succesive având drept scop
înlăturarea unor creanţe ce reprezintă peste 90% din masa credală iniţială.
Ori prima critică a recurentei vizează omisiunea judecătorului sindic de a se pronunţa cu
privire la una dintre modificările planului de reorganizare, respectiv cea aprobată de către
Adunarea Creditorilor din 15.01.2016.
Această critică însă nu este pertinentă, întrucât, verificând actele şi lucrările dosarului de
fond, Curtea constată că judecătorul sindic nu a fost investit de către debitoare cu o astfel de
cerere, obiectul dedus judecăţii în urma căreia a fost pronunţată sentinţa nr. 342 din 24 mai
2016, constituindu-l cererea creditoarei SC A. SRL privind deschiderea procedurii de faliment
a debitoarei, în raport de dispoziţiile art. 107 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 85/20016.
Ca urmare, Curtea urmează a analiza sentinţa judecătorului sindic atacată prin recursul
de faţă în ceea ce priveşte conversia reorganizării în faliment, în raport de unicul plan de
reorganizare confirmat de către judecătorul sindic şi prin prisma îndeplinirii sau nu a
cerinţelor imperative ale disp. art. 107 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 85/2006.
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Astfel, acest text legal prevede expres intrarea în faliment în cazul în care „obligaţiile de
plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul
confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce
pierderi averii sale”.
Ori în această cauză, este de necontestat faptul că prin planul de reorganizare propus de
către debitoare şi confirmat de către Tribunalul Suceava, recurenta s-a obligat să achite faţă de
intimata SC A. pe parcursul celor trei ani de plan de reorganizare următoarele sume:
1. În primul an suma de 154.413 lei, structurată astfel:
a) luna 6 de plan 51.471 lei – aprilie 2014
b) luna 7 de plan 51.471 lei – mai 2014
c) luna 8 de plan 51.471 lei – iunie 2014
2. În anul doi de plan de reorganizare suma de 308.826 lei, structurată astfel:
a) luna 16 de plan 102.942 lei – februarie 2015
b) luna 17 de plan 102.942 lei – martie 2015
c) luna 18 de plan 102.942 lei – aprilie 2015
3. În anul trei de reorganizare suma de 463.257 lei, structurată astfel :
a) luna 28 de plan 154.413 lei – februarie 2016
b) luna 29 de plan 154.413 lei – martie 2016
c) luna 30 de plan 102.979 lei – aprilie 2016
d) luna 36 de plan 51.449 lei – octombrie 2016
Ori, prin adresa nr.1039/17.05.2016 depusă la dosar de către administratorul judiciar
MGA I SPRL , acesta precizează în mod expres faptul că „până la data prezentei adrese –
17.05.2016 – plăţile efective către creditori conform planului de reorganizare a debitorului SC
P-I SRL au fost efectuate după cum urmează :
- suma de 154.413 lei aferentă anului 1 din graficul de eşalonare către SC A. SRL .
- suma de 3.378 lei aferentă anului 2 din graficul de eşalonare către salariaţi.
Pe cale de consecinţă, rezultă fără nici un drept de tăgadă că debitoarea nu şi-a îndeplinit
obligaţiile de plată asumate prin planul de reorganizare în condiţiile în care până în data de
24.05.2016 aceasta nu a achitat decât suma aferentă anului 1 din plan, fiind restantă cu plata
sumei aferentă celui de-al doilea an de plată şi cu cele trei rate din cel de-al treilea an de plan
de reorganizare, adică luna 16 de plan 102.942 lei - februarie 2015, luna 17 de plan 102.942
lei – martie 2015, luna 28 de plan 102.942 lei – aprilie 2015, luna 28 de plan 154.413 lei –
februarie 2016, luna 29 de plan 154.413 lei – martie 2016, luna 30 de plan 102.979 lei –
aprilie.
Mai mult decât atât, chiar administratorul special menţionează în cuprinsul modificării
planului de reorganizare faptul că în perioada de reorganizare debitoarea a acumulat datorii de
peste 2.000.000 lei.
De asemenea, referirile recurentei la debitele creditoarei SC A. SRL faţă de ea, motiv
pentru care a fost încheiat Ordinul de compensare nr. 2821741 din 20.08.2014 nu pot fi
primite, întrucât, pe de o parte, compensarea nu a fost inclusă în Planul de reorganizare, iar pe
de altă parte, ceea ce este esenţial, operaţiunea de compensare nu a fost efectuată (confirmată)
prin administratorul judiciar, încălcându-se, prin aceasta, dispoziţiile art.103 din Legea nr.
85/2006.
Totodată, cu privire la susţinerea recurentei că nu-i datorează creditoarei SC A. ratele
din planul de reorganizare, curtea constată că prin sentinţa civilă nr. 2657/15.09.2015
pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, rămasă definitivă prin respingerea apelului, s-a dispus
întoarcerea executării în sensul că s-a dispus ca restabilirea situaţiei anterioare să se facă prin
restituirea de către intimată către contestatoare a tractorului marca ... seria ..... şi nu prin plata
vreunei sume de bani.
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Trebuie remarcat şi faptul că din întreg probatoriul administrat în cauză, rezultă, fără
echivoc, imposibilitatea reuşitei planului de reorganizare, aşa cum a fost confirmat, deci
incapacitatea de redresare a debitoarei şi, mai mult decât atât majorarea datoriilor existente şi
acumularea unor noi datorii, pe parcursul derulării reorganizării debitoarea acumulând datorii
de peste 2.000.000 lei, fapt ce contravine flagrant scopului procedurii insolvenţei, aşa încât,
singura soluţie viabilă de stingere a masei pasive apare ca fiind lichidarea averii debitoarei,
impunându-se conversia reorganizării în faliment.
Faţă de temeiurile de drept şi de fapt expuse, cum criticile recurentei nu sunt pertinente,
sentinţa atacată fiind legală şi temeinică, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul de
faţă urmează a fi respins ca nefondat.
13. Procedura insolvenței. Conversia reorganizării judiciare în faliment. Calitate
procesuală activă.
Potrivit art. 36 C.pr.civ. „calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și
subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății” ceea ce duce la
concluzia că, de regulă, calitatea procesuală activă presupune existența unei identități între
reclamant și cel ce este titularul dreptului subiectiv afirmat.
În materia insolvenței legea conferă calitate procesuală activă pentru formularea
cererii de conversie a reorganizării în faliment doar creditorilor care au capacitatea de a
participa la procedură și a lua decizii prin care se poate influența cursul procedurii. Astfel,
potrivit dispozițiilor art. 105 alin.(1) din Legea nr.85/2006 „Dacă debitorul nu se
conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale, administratorul
judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum și administratorul special
pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condițiile art. 107
și următoarele”.
Petenții au împotriva debitoarei o creanță născută în timpul procedurii de insolvență
care, potrivit dispozițiilor art. 64 alin. (6) din Legea privind procedura insolvenţei, se plătește
conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală, așa
încât aceștia nu se circumscriu noțiunii de creditor în sensul art. 3 pct.7 sau pct. 8 din Legea
privind procedura insolvenţei, neavând astfel calitate procesuală activă de formulare a
cererii de intrare în faliment.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 247/16.09.2016
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia civilă la data de 19 iunie 2013 şi
înregistrată sub nr. 70../86/2013, debitorul S.C. A.B.C. S.R.L. a solicitat deschiderea
procedurii reglementată de Legea privind procedura insolvenţei, motivat de faptul că se află în
stare de insolvenţă, înregistrând datorii către terţi.
Prin încheierea nr. 10../25.06.2013, Tribunalul Suceava a admis cererea, cu consecinţa
deschiderii procedurii generale de insolvenţă faţă de debitor şi a desemnării în calitate de
administratori judiciari a practicienilor în insolvenţă E.F.G. SPRL şi H.I.J. .
Prin sentinţa civilă nr. 233/25.02.2014, judecătorul sindic a confirmat planul de
reorganizare a activităţii debitorului, ţinând cont de votul creditorilor exprimat cu prilejul
Adunării creditorilor din data de 17 februarie 2014, iar prin sentinţa civilă nr. 229/27.10.2015,
a confirmat planul modificat nr. 982/24.08.2015, de reorganizare a activităţii debitorului,
ţinând cont de votul creditorilor exprimat cu prilejul Adunării creditorilor din data de 23
septembrie 2015.
Prin cererea adresată aceleiaşi instanţe la data de 4 martie 2016, petenţii K.L.N şi
K.L.O au solicitat deschiderea procedurii de faliment a debitoarei.
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Prin sentinţa nr. 334 din 24 mai 2016, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a admis
cererea formulată de petenţii K.L.N şi K.L.O şi, în temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit.
C din Legea nr. 85/2006, a dispus intrarea în faliment a debitoarei S.C. A.B.C. S.R.L., iar în
temeiul art. 107 alin. (2) din lege a desemnat în calitate de lichidatori judiciari provizorii pe
practicienii în insolvenţă E.F.G. SPRL şi H.I.J. , care urmează a îndeplini atribuţiile prevăzute
de art. 25 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de câte 3.000 de lei, punându-le în
vedere ca la prima adunare generală a creditorilor să supună spre aprobare confirmarea lor şi
comisionul de administrare şi de asemenea, a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea
dreptului de administrare a acesteia, făcând totodată aplicarea disp. art. 113 din Legea privind
procedura insolvenţei şi fixând termen pentru continuarea procedurii la data de 13 septembrie
2016, ora 900.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că între K.L.N., în calitate de
proprietar şi M.N.O.au fost încheiate contractele de leasing nr. 9100564/169406, 9100564/
169407, 9100564/169408, 9100564/169409, 9100564/169410, 9100564/169412, având ca
obiect dreptul de folosinţă asupra a şase autovehicule, iar ulterior, au fost încheiate contracte
de novaţie la contractele de leasing, prin care M.N.O.a cedat către A.B.C. toate drepturile şi
obligaţiile prevăzute în contractele de leasing, cu acordul proprietarului, în urma acestei
cesiuni utilizator fiind debitoarea în cauză.
Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic a
apreciat că societatea-debitoare se află în perioada de observaţie, a depus un plan de
reorganizare şi nu i s-a ridicat dreptul de administrare şi prin urmare, prin administratorul
special poate efectua plăţi în această perioadă, plăţi care se încadrează în condiţiile obişnuite
de exercitare a activităţii curente, sub supravegherea administratorului judiciar, dar cu toate
acestea, nu a efectuat nicio plată conform contractelor de leasing, respectiv plata ratelor de
leasing şi a ratelor primei de asigurare casco, emise după data deschiderii procedurii
insolvenţei, considerate a fi curente, aferente folosinţei bunurilor utilizate în sistem leasing.
A constatat instanţa că, potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 6.4 din contractele de leasing pe
care debitorul le-a semnat, ratele de leasing şi primele de asigurare trebuie să fie plătite cel
mai târziu în a 15-a zi calendaristică de la data facturării şi deşi debitorul a primit lunar
facturile emise în conformitate cu clauzele contractuale, nu s-au mai efectuat plăţi din luna
mai 2013.
Prin raportul de activitate, administratorul judiciar a arătat că este de acord cu cererea
petenţilor, având în vedere faptul că nu au fost achitate la zi ratele de leasing, iar obligaţiile de
plată şi celelalte sarcini stipulate în planul de reorganizare modificat nu pot fi îndeplinite şi
deşi în cadrul adunării creditorilor s-a susţinut că K.L.N nu are calitate procesuală activă,
acest aspect poate fi raportat la creanţa anterioară, faţă de care s-a dispus respingerea ca
tardivă.
Cum însă debitorul nu a făcut dovada că a solicitat încetarea contractelor de leasing,
fiind vorba despre facturi emise ulterior deschiderii procedurii, s-a apreciat că acestea au
caracterul unor plăţi curente, astfel că petenta are calitatea procesuală activă de creditor, iar
faţă de valoarea creanţelor, cât şi lipsa unor cauze care să justifice neîndeplinirea obligaţiilor
asumate, judecătorul sindic a constatat îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii
falimentului prevăzute de art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr.85/2006, ca unică soluţie pentru
satisfacerea creanţelor creditorilor.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel creditoareaP.R.S., prin
administrator M.O.F., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta a arătat, în esenţă, că din conţinutul sentinţei
atacate nu se poate stabili cine are calitatea de titular al cererii de deschidere a procedurii
falimentului debitoarei, întrucât prezintă neconcordanţe grave între partea introductivă,
considerente şi dispozitiv cu privire la petenta sau petenţii care au introdus această cerere.
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Susţine apelanta că, prin acceptarea de către judecătorul sindic a calităţii procesuale
active a petentei/petenţilor în ceea ce priveşte formularea cererii de deschidere a procedurii
falimentului, s-au încălcat prevederile art. 105 raportate la cele ale art. 3 pct. 7 din Legea nr.
85/2006, întrucât niciuna dintre cele două societăţi nu se regăseşte în tabelul definitiv de
creanţe nr. 284/7003/31.03.2016, astfel cum a fost publicat în BPI nr. 7130/11.04.2016, motiv
pentru care nu au această calitate în prezenta cauză.
Apreciază apelanta că motivarea şi soluţia dată prin sentinţa apelată sunt rezultatul
unei analize superficiale a înscrisurilor aflate la dosar, judecătorul sindic făcând referire la o
presupusă valoare a creanţelor, fără a preciza care este cuantumul acestora şi fără a cerceta
dacă respectivele creanţe sunt certe, lichide şi exigibile şi mai mult, din conţinutul hotărârii nu
reiese titularul creanţelor. De asemenea, s-a afirmat că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii
procedurii falimentului prevăzute de art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006, fără a se
preciza efectiv care obligaţie de plată sau sarcină din planul confirmat nu a fost îndeplinită.
A mai arătat apelanta că nici planul iniţial de reorganizare şi nici planul de
reorganizare modificat nu fac referire la petentă/petenţi, astfel că, raportat la motivarea
soluţiei instanţei de fond, nu se poate reţine vreo încălcare a planului în ceea ce priveşte aceste
societăţi şi prin urmare, judecătorul sindic a apreciat în mod eronat faptul că planul de
reorganizare nu ar fi fost respectat şi că nici nu ar exista elemente concrete pentru a-l
considera viabil pe viitor, în condiţiile în care pe parcursul celor doi ani de reorganizare
debitoarea a reuşit achitarea parţială a datoriilor.
Tot prin memoriul de apel, apelanta a solicitat suspendarea executării sentinţei atacate,
în temeiul art. 8 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cerere care a fost respinsă, ca
inadmisibilă, prin încheierea din 2 august 2016.
Prin întâmpinare, intimatele K.L.N şi K.L.O au solicitat respingerea apelului şi a
cererii de suspendare executare, ca nefondate şi menţinerea sentinţei atacate, ca fiind legală
şi temeinică.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma criticilor invocate,
Curtea constată că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:
Analizând cu prioritate critica vizând modul de soluționare a excepției lipsei calității
procesuale active Curtea reține, cu titlu preliminar, că potrivit art. 36 Cod procedură civilă.
„calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic
litigios, astfel cum acesta este dedus judecății” ceea ce duce la concluzia că, de regulă,
calitatea procesuală activă presupune existența unei identități între reclamant și cel ce este
titularul dreptului subiectiv afirmat.
În materia insolvenței există însă situații în care persoana care are calitate procesuală
activă este prevăzută chiar de lege.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 105 alin.(1) din Legea nr.85/2006 „Dacă debitorul nu
se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale,
administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum și
administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în
faliment, în condițiile art. 107 și următoarele”.
Dacă în ceea ce privește administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau
administratorul special nu pot apărea dubii cu privire la persoana sau creditorii care au această
calitate, având în vedere că legea reglementează expres modul lor de desemnare, în ceea ce
privește sintagma ”oricare dintre creditori” se impun câteva precizări.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 3 pct. 7 din Legea nr.85/2006 „prin creditor se
înţelege persoana fizică sau juridică ce deține un drept de creanță asupra averii debitorului şi
care a solicitat, în mod expres, instanţei să îi fie înregistrată creanţa în tabelul definitiv de
creanţe sau în tabelul definitiv consolidat de creanţe şi care poate face dovada creanţei sale
faţă de patrimoniul debitorului, în condiţiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fără a
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depune personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului”, iar potrivit art.3 pct.8
„creditorul îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei este acel creditor care a formulat
şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanţei sale pe
tabelele de creanţe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul de a
participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare
judiciară admis de judecătorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului
creditorilor, de a participa la distribuţiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a
debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la
desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta
lege. Au calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedura insolvenţei, fără a depune
personal declaraţiile de creanţă, salariaţii debitorului”.
Ca urmare, legea conferă calitate procesuală activă pentru formularea cererii de
conversie a reorganizării în faliment doar creditorilor care au capacitatea de a participa la
procedură și a lua decizii prin care se poate influența cursul procedurii.
Petenții au împotriva debitoarei o creanță născută în timpul procedurii de insolvență
care, potrivit dispozițiilor art. 64 alin.(6) din Legea privind procedura insolvenţei, se plătește
conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală, așa încât
aceștia nu se circumscriu noțiunii de creditor în sensul art. 3 pct.7 sau pct. 8 din Legea privind
procedura insolvenţei, neavând astfel calitate procesuală activă de formulare a cererii de
intrare în faliment.
Ca urmare Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin.(2) Cod procedură civilă, va
admite apelul și va schimba în totalitate sentința, în sensul admiterii excepției lipsei calității
procesuale active a petenţilor și respingerii cererii de intrare în faliment a debitoarei ca fiind
formulată de persoane fără calitate procesuală activă.
14. Deschiderea procedurii insolvenței. Calitatea de creditor îndreptățit să solicite
deschiderea procedurii insolvenței.
Analiza temeiniciei unei cereri de declanșare a procedurii insolvenței formulată de
către creditor, presupune în mod necesar două direcţii: analiza creanţei acestuia din
perspectiva condiţiilor impuse de art. 5 pct. 20 şi 72 din Legea nr. 85/2014 şi, în cazul în care
această condiţie este îndeplinită, cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma
puterea prezumţiei de insolvenţă instituită prin lege.
Ca urmare, dacă creanța nu este certă, lichidă și exigibilă, creditorul nu are calitatea
de creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 254/16.09.2016
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia a II-a civilă sub nr.
11../86/2016 din 16.03.2016, creditorul P.I.a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă
de debitoarea A.B.E., având în vedere creanţa certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 98.600
lei.
Prin sentinţa nr. 355 din 30 mai 2016, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a admis
contestaţia formulată de debitoare şi, respingând cererea formulată de creditor, ca
neîntemeiată, l-a obligat pe acesta la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli de
judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că între debitoare, în calitate
de împrumutat şi creditorul P.I., în calitate de împrumutător, s-au încheiat mai multe contracte
de împrumut, astfel cum rezultă din susţinerile coroborate ale părţilor şi extrasele de cont ale
societăţii, prin însumarea sumelor tranzacţionate rezultând că valoarea totală a sumelor virate
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în contul societăţii cu titlu de împrumut este de 176.800 RON, iar sumele restituite sunt în
cuantum de 206.000 RON şi că susţinerile creditorului în sensul că ar fi împrumutat societatea
debitoare şi cu alte sume care nu au fost evidenţiate în extrasele de cont şi care depăşesc
valoarea sumelor restituite nu pot fi reţinute, întrucât acestea nu au niciun suport probator.
Astfel, a constatat judecătorul sindic că, deşi din înscrisuri rezultă că suma restituită
este superioară celei împrumutate, împrejurare ce confirmă în parte susţinerile creditorului,
pentru a fi îndeplinite condiţiile de certitudine, lichiditate şi exigibilitate a creanţei este nevoie
ca debitul invocat de către creditor să rezulte din înscrisuri, or, faţă de împrejurarea că
singurele înscrisuri depuse în probaţiune sunt reprezentate de extrasele de cont, doar sumele
plătite prin virament bancar au caracter cert.
În ceea ce priveşte solicitarea creditorului de a administra proba cu înscrisuri constând
în balanţa de verificare şi situaţia contului 455, sume datorate asociaţilor, instanţa a considerat
că o astfel de probă nu este concludentă, deoarece, chiar în ipoteza în care din înscrisuri ar
rezulta existenţa unor sume datorate asociaţilor, nu s-ar dovedi prin acestea şi identitatea
asociatului care a creditat societatea şi prin urmare, din probatoriul administrat în cauză nu a
rezultat că creditorul deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva societăţii debitoare.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel creditorul P.I., criticând-o
pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, apelantul a arătat, în esenţă, că soluţia instanţei de
fond se bazează doar pe susţinerile debitoarei, fără a fi confirmate prin înscrisuri sau alte
mijloace de probă, apreciind că dacă într-adevăr, cuantumul sumelor restituite de către aceasta
ar fi depăşit valoarea sumelor cu care a împrumutat societatea, ar figura ca debitor în
contabilitatea acesteia, însă, în realitate, debitoarea nu a procedat la restituirea tuturor sumelor
pe care i le-a acordat cu titlu de împrumut, acest aspect putând fi dovedit cu balanţa de
verificare şi situaţia contului 455, judecătorul sindic reţinând în mod eronat că aceste
înscrisuri nu ar face dovada identităţii asociatului care a creditat societatea.
Astfel, susţine apelantul că din situaţia detaliată a conturilor 455 (sume datorate
asociaţilor – ANALITIC) şi 462 (creditori diverşi – ANALITIC) sub forma fişelor de cont
pentru perioada noiembrie 2011-noiembrie 2013, reiese cu certitudine şi identitatea
asociatului care a creditat societatea, nu numai cuantumul sumelor datorate asociaţilor şi de
altfel, a solicitat J.K.L.- care ţine contabilitatea debitoarei, să îi pună la dispoziţie toate aceste
înscrisuri, precum şi balanţele lunare pentru aceeaşi perioadă, bilanţurile pentru lunile iunie
2011, decembrie 2011, iunie 2012, decembrie 2012 şi iunie 2013, însă aceasta a refuzat, cu
precizarea că situaţia detaliată a contului 455 şi 462 a fost depusă la dosar.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. (2) din Noul Cod procedură civilă, care consacră
efectul devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru
următoarele considerente:
Potrivit art. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, scopul acesteia este „instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea
pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a
activităţii acestuia”, iar în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din acelaşi act
normativ, „orice creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezentul
titlu poate introduce o cerere de deschidere a procedurii împotriva unui debitor prezumat în
insolvenţă, în care va preciza: a) cuantumul şi temeiul creanţei; b) existenţa unui drept de
preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii; c) existenţa unor măsuri
asigurătorii asupra bunurilor debitorului; d) declaraţia privind eventuala intenţie de a
participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de
principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare”, existenţa stării de

56

insolvenţă putând fi contestată sau recunoscută de debitor în condiţiile art. 72 alin. (3) din
lege.
Pe de altă parte, potrivit art. 5 pct. 29 din Legea cadru în materie, „insolvenţa este acea
stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti
disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”, fiind prezumată atunci când
acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor.
Aşadar, deţinerea de către un creditor a unei creanţe îndeplinind condiţiile susmenţionate, împotriva debitorului şi neplătită de către acesta din urmă, prezumă iuris tantum
starea de insolvenţă în care se află debitorul, conform art. 5 pct. 29 lit. a) din Legea nr.
85/2014, iar răsturnarea acesteia, în condiţiile art. 328 alin. (2) din Noul Cod de procedură
civilă, se face prin orice mijloc de probă de natură să ateste că lichidităţile disponibile ale
debitorului depăşesc valoarea creanţei ce face obiectul cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei.
Altfel spus, Curtea subliniază că analiza temeiniciei unei cereri de declanşare a
procedurii insolvenţei formulată de către creditor presupune în mod necesar două direcţii:
analiza creanţei acestuia din perspectiva condiţiilor impuse de art. 5 pct. 20 şi 72 din Legea nr.
85/2014 şi, în cazul în care această condiţie este îndeplinită, sub forma prezumţiei de
insolvenţă instituită prin lege, cercetarea apărărilor debitorului de natură a infirma puterea
acesteia.
În cauză, după cum rezultă fără echivoc din ansamblul probator, cererea introductivă
privind deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei A.B.E. formulată de creditorul P.I.nu
îndeplineşte cerinţele prevăzute de dispoziţiile imperative ale textelor legale citate, de strictă
interpretare şi aplicare.
Astfel, potrivit dispozițiilor legale enunțate mai sus, creditor îndreptățit să solicite
deschiderea procedurii insolvenței este creditorul a cărui creanță împotriva patrimoniului
debitorului este certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, această definiție
determinând în principal cerințele pe care trebuie să le îndeplinească creanțele, în vederea
introducerii cererii.
Creanța certă este definită de art. 5 pct.20 din Legea nr.85/2014 ca fiind acea „creanță
a cărei existență rezultă din însuși actul de creanță sau și din alte acte, chiar neautentice,
emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea să ceară deschiderea
procedurii insolvenței doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice
natură, suma datorată va depăși valoarea prag”.
Creanța este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însăși actul de creanță
sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanță ori și a altor acte neautentice, fie
emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui, în baza unei dispoziții
legale sau a stipulațiilor conținute în actul de creanță, chiar dacă pentru această determinare ar
fi nevoie de o deosebită socoteală.
De asemenea, creanța este exigibilă atunci când a ajuns la scadență.
Ori, așa cum a reținut și judecătorul sindic, în speță creditorul nu a făcut dovada că
deține împotriva debitoarei o creanță certă, lichidă și exigibilă de mai mult de 60 de zile, care
să-i confere calitatea de creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței, din
actele și înscrisurile depuse la dosar rezultând că sumele cu care acesta pretinde că a
împrumutat societatea au fost restituite.
De asemenea, și criticile apelantului referitoare la greșita respingere de către
judecătorul sindic a cererii de probe constând în obligarea creditoarei de a prezenta balanțele
lunare, bilanțurile și situația detaliată a conturilor 455 și 462 pentru perioada 2011 - 2013 sunt
neîntemeiate.
Astfel, atâta timp cât chiar prin cererea de deschidere a procedurii acesta a susținut că
a împrumutat societatea cu diverse sume de bani în perioada 2007 - 2009 , indicând și
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ordinele de plată prin care au fost acordate aceste împrumuturi, cu date cuprinse între
4.06.2009 – 27.11.2009, depunând la dosar și extrase de cont referitoare la acea perioadă, era
lipsită de relevanță situația conturilor pentru o perioadă ulterioară celei indicate, mai ales în
contextul în care debitoarea a depus la dosar probe din care rezultă că sumele solicitate au fost
restituite, astfel că această probă apărea ca fiind neconcludentă.
Este adevărat că potrivit principiului rolului judecătorului în aflarea adevărului,
enunțat de art. 22 Cod procedură civilă, judecătorul are îndatorirea să stăruie în aflarea
adevărului, însă aceasta nu înseamnă că judecătorul se substituie părților și trebuie să
suplinească automat pasivitatea părții care pretinde sau se apără.
Ori, atâta timp cât creditorul a afirmat că a notificat de mai multe ori debitoarea cu
privire la restituirea acestei datorii și că prin răspunsurile sale debitoarea a recunoscut
existența datoriei, dar nu a depus aceste înscrisuri, față de perioada indicată de creditor ca
perioadă a acordării împrumutului dar și de înscrisurile depuse în apărare de debitoare,
judecătorul sindic nu era ținut să efectueze probe suplimentare, neexistând neclarități care să
impună acest lucru.
Față de cele ce preced, constatând că sentință atacată este legală și temeinică și că, nici
din oficiu nu există motive de nulitate, Curtea, în temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură
civilă, va respinge apelul, ca nefondat.
15. Procedura insolvenţei. Creditori îndreptăţiţi să conteste planul de distribuire
în cazul falimentului.
Art. 122 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 (art. 160 alin. (5) din Legea nr. 85/2014)
prevede că planul de distribuire poate fi contestat de comitetul creditorilor sau de orice
creditor. Prin creditor îndreptăţit să conteste planul şi raportul lichidatorului judiciar
întocmit cu această ocazie se înţelege orice creditor îndreptăţit să participe la distribuire,
chiar fără a fi înscris în tabelul definitiv consolidat.
Secția a II-a civilă, decizia nr. 251 din 14.12.2016
Prin sentinţa civilă nr. 630 din 25.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia a
II-a civilă, s-a respins excepţia netimbrării, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale
active a petentului M.R.L.I SPRL şi s-a respins, pentru lipsa calităţii procesuale active,
contestaţia formulată de petentul M.R.L.I.SPRL împotriva raportului privind fondurile
obţinute nr. 6026/27.06.2016 şi a planului de distribuire nr. 6027/27.06.2016, în cauza ce are
drept obiect derularea procedurii reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei faţă de debitorul SC Y.P.I. SRL, reţinându-se, cu privire la excepţia netimbrării, că
potrivit art. 77 din Legea nr.85/2006 cererile practicianului în insolvenţă pentru derularea
procedurii sunt scutite de taxă de timbru. Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale
active, s-a reţinut că, potrivit art. 122 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, comitetul creditorilor
sau orice creditor poate formula contestaţie la raportul privind fondurile obţinute şi la planul
de distribuire. De asemenea, s-a reţinut că M.R.L. I. SPRL a avut această calitate, pe care a
transmis-o în mod convenţional, prin transferul de portofolii, prin care cei doi practicieni în
insolvenţă au convenit transferul unor dosare, ceea ce a reprezentat preluarea de către intimata
S.P.T. I. SPRL a calităţii de lichidator judiciar, cu beneficiile, respectiv cheltuielile aferente,
iar în ceea ce priveşte susţinerea că nu există o menţiune expresă de convenire a onorariului,
această problemă de interpretare a convenţiei de transfer nu a reprezentat un impediment în
derularea procedurii insolvenţei debitorului, ci un raport convenţional dintre cei doi
practicieni în insolvenţă, urmând a fi analizată strict, prin perspectiva convenţiei şi nu în
cadrul dosarului de insolvenţă, în acest sens fiind şi dispoziţiile art. 36 alin. (1) din statutul
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practicienilor în insolvenţă. În aceste condiţii, atâta timp cât reclamantul a transmis calitatea
de lichidator judiciar în mod convenţional, acesta nu are calitatea de fost lichidator, deci nu
mai deţine calitate procesuală activă în vederea contestării modului de distribuire a sumelor
obţinute în procedură.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs contestatoarea M.R.L.I S.P.R.L. I.
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia nr. 251/14.12.2016, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă, a
respins, ca nefondate, excepţiile nemotivării recursului şi cea a tardivităţii invocate de către
intimata SC Y.P.I. SRL - prin lichidator judiciar S.T.I.SPRL I.; a admis recursul declarat de
contestatoarea M. R. L.I. S.P.R.L, împotriva sentinţei nr. 630 din 25 octombrie 2016
pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia a II a civilă, intimaţi fiind SC Y. P.I.SRL şi
S.T.I.SPRL Iaşi, a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Recursul formulat de contestatoare a fost găsit fondat pentru următoarele motive:
Raportat la motivul principal de recurs, legat de greşita reţinere a excepţiei lipsei
calităţii procesuale active, Curtea reţine că textul incident în cauză este reprezentat de
prevederile art.122 alin. (3) din Legea nr.85/2006 în care se arată că „Comitetul creditorilor
sau orice creditor poate formula contestaţii la raport şi la plan, în termen de 15 zile de la
afişare. O copie de pe contestaţie se comunică de urgenţă lichidatorului.”
Se poate observa că acest text este situat după art.121 din Legea nr.85/2006 ce
reglementează ordinea de distribuire a sumelor realizate în urma lichidării, iar în art.121 pct. 1
sunt prevăzute sumele reprezentând „taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării
bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor
bunuri, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin.
(2), art. 23 şi 24”, iar în art. 123 pct. 1 se prevede că, în cazul falimentului, vor fi plătite cu
prioritate „taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta
lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea
debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19
alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 102 alin. (4)”.
Rezultă din cuprinsul acestor texte că la distribuiri participă, având chiar prioritate faţă
de orice alţi creditori, cheltuielile de procedură, plata renumeraţiilor persoanelor angajate în
condiţiile legii. Însă, aceste persoane participă la distribuire fără a fi înscrise în tabelul
definitiv consolidat de creanţe, rezultând fără dubiu că textul art.122 alin. (3) din Legea
nr.85/2006 se referă la creditorii îndreptăţiţi să participe la distribuiri, nelimitând sfera
acestora la cei înscrişi în tabelul de creanţe. Dealtfel, nu poate fi făcută o diferenţiere între
creditorii îndreptăţiţi să participe la distribuiri de sume în cadrul procedurii insolvenţei, având
ca temei înscrierea în tabel, întrucât o atare interpretare ar îngrădi accesul la justiţie a
creditorilor prevăzut în art. 121 pct. 1 şi art.123 pct. 1 din Legea nr.85/2006, ceea ce ar fi
contrar art.6 CEDO, acestora fiindu-le îngrădit accesul la instanţă pentru apărarea propriilor
drepturi.
Faţă de cele ce preced, Curtea în temeiul art. 312 alin. (1), (2), (3) rap. la art. 314 pct. 9
Cod procedură civilă (greşita aplicare a prev. art.122 alin. (3) din Legea nr.85/2006) şi a art.
312 alin. (5) Cod procedură civilă, urmează a admite recursul, a casa sentinţa recurată cu
trimiterea cauzei spre rejudecare, ocazie cu care judecătorul sindic va evoca fondul cauzei
prin raportare la motivele prezentate de contestator.
16. Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei. Apel declarat de
creditoarea care sesizase anterior tribunalul cu o cerere de deschidere a procedurii
insolvenţei faţă de debitoare.
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Excepţia invocată, a lipsei calităţii procesual-active a apelantei, nu este dată în cauză,
întrucât apelanta a dobândit calitatea de creditoare în procedura insolvenţei iniţiată ca o
procedură necontencioasă, devenită însă pe parcurs contencioasă în raport de disp. art. 66
alin. (6) din Legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 536 Cod procedură civilă şi de existenţa pe
rolul Tribunalului Suceava a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată tocmai
de creditoarea-apelantă S. F. I SA.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 339 din 20.10.2016
Prin încheierea nr. 474 din 9 august 2016, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, a
admis cererea formulată de debitoarea SC A SRL şi în temeiul art.71 rap. la art. 38 alin. (1)
din Legea nr.85/2014 a deschis procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC A
SRL, fiind desemnat administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă B SPRL.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, faţă de înscrisurile depuse la dosar,
depuse conform art. 67 din Legea nr. 85/2014, că debitoarea înregistrează datorii pentru plata
cărora nu există fonduri băneşti suficiente, fiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art.
66 din textul legislativ amintit.
De asemenea, debitoarea a dovedit împrejurarea că debitele acumulate depăşesc
valoarea-prag impusă de lege, ridicându-se la suma de 727.087 lei.
Împotriva acestei încheieri, a declarat apel SFR IFN SA, criticând sentinţa pentru
nelegalitate, arătând că a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor art.66 alin. (6) din Legea
nr.85/2014 care prevede pentru serviciul registratură atribuţia verificării cu privire la existenta
pe rol a unor cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de creditori, iar în caz
afirmativ cererea se soluţionează în procedura necontencioasă de judecătorul sindic.
Astfel, la data de 20.10.2015 a formulat o cerere către Tribunalul Suceava care a fost
înregistrata sub nr. 5.../86/2015, prin care în temeiul art. 70 din Legea 85/2014, în calitate de
creditor al debitoarei SC A SRL, a solicitat deschiderea procedurii insolventei împotriva
acestei debitoare, motivat de faptul că aceasta este în încetare de plaţi, fiind în imposibilitatea
de a-şi achita datoriile ajunse la scadenţă, conform Contractului de microcredit nr.
70322/11.07.2011 şi garantat cu ipoteca constituită în baza Contractului de garanţie imobiliara
aut. sub nr. 775/11,07,2011, creanţa deţinută în cuantum de 231.147,78 lei la data formulării
cererii, fiind certă, lichidă şi exigibilă.
Prin Sentinţa nr. 88 din 16 februarie 2016 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul
nr. 5226/86/2015 s-a respins ca nefondată cererea.
Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, care a fost admis de către Curtea de Apel
Suceava prin Decizia nr. 131 din 21 aprilie 2016, prin care s-a anulat sentinţa atacată şi s-a
trimis cauza judecătorului sindic pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. Având în
vedere erorile materiale strecurate în cuprinsul hotărârii, instanţa a admis cererea privind
îndreptarea erorilor materiale.
Deci pe rolul Tribunalului Suceava mai există un dosar în materie de insolvenţă în
baza Legii nr. 85/2014 înregistrat sub nr.5.../86/2015, prin care cererea creditorului a fost
soluţionată şi s-a pronunţat o hotărâre de admitere a cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei împotriva debitoarei din prezenta cauză.
Prin adresa nr. 92 din data de 08.08.2016, deci anterioară termenului de judecată din
09.08.2016, comunicată prin fax şi prin poştă, a adus la cunoştinţa instanţei despre existenţa
dosarului nr. 5.../86/2015 şi modul de soluţionare a apelului declarat, anexând şi dovezi în
acest sens, dar nu s-a luat act de precizările sale.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, B SPRL a invocat excepţia lipsei calităţii
procesuale active a SFR I.F.M SA., faţă de dispoziţiile art. 458 Cod pr. civilă, arătând că
apelanta, nefiind parte în procedura necontencioasă în care s-a soluţionat cererea debitoarei,
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aceasta nu are nici calitatea de persoană care poate exercita o calc de atac într-un litigiu la
care nu a figurat ca parte.
Totodată, a invocat şi excepţia inadmisibilităţii apelului, arătând că raportat la art.71
alin. (2) din Legea nr.85/2014, creditorii debitoarei care a solicitat deschiderea procedurii
insolvenţei au la îndemâna demersul judiciar intitulat opoziţie la deschiderea procedurii
insolvenţei, nicidecum calea de atac a apelului.
Practic, într-un dosar având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenţei de
către debitoare se analizează în principal existenţa stării de insolvenţă şi dacă sunt îndeplinite
condiţiile pentru a se dispune deschiderea procedurii.
O altă persoană decât debitoarea nu poate decât fie să conteste starea de insolvenţă, fie
să o accepte, însă în nici un caz nu poate formula apel.
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că potrivit art. 66
alin. 6 din Legea nr. 85/2014: (6) la înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua
verificări, din oficiu, cu privire la existenţa pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii
formulate anterior de creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori,
se soluţionează cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere
judecătorul dispunând conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii
devin declaraţii de creanţa, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluţionează potrivit
art.72 şi următoarele.
A mai arătat faptul că, în dosarul nr. 3.../86/2016, creditoarea apelantă a fost notificată
de către administratorul judiciar despre deschiderea procedurii insolvenţei şi a formulat deja
declaraţie de creanţă în dosar, astfel încât nu a fost vătămată în nici un fel prin încheierea
apelată, mai alea în condiţiile în care creditoarea şi-a manifestat în mod expres intenţia de
deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele:
Analizând prioritar excepţiile invocate de către intimată, Curtea constată că sunt
neîntemeiate pentru următoarele consideraţii:
Prima excepţie invocată, respectiv cea a lipsei calităţii procesual-active a apelantei nu
este dată în cauză întrucât aceasta a dobândit calitatea de creditoare în procedura insolvenţei
iniţiată ca o procedură necontencioasă, devenită însă pe parcurs contencioasă în raport de
dispoziţiile art. 66 alin. (6) din Legea 85/2014, coroborat cu art. 536 Cod procedură civilă şi
de existenţa pe rolul Tribunalului Suceava a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
formulată la data de 20.10.2015 tocmai de creditoarea-apelantă SFR IFN SA, cerere ce a făcut
obiectul dosarului nr. 5.../86/2015 al Tribunalului Suceava.
Nici excepţia inadmisibilităţii apelului invocată de către intimată nu este întemeiată.
Art. 71 alin. (2) din Legea 85/2014 prevede expres:
„Prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune
administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100.
În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii
procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii
procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. Admiţând
opoziţia, judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii”.
Din acest text legal rezultă fără echivoc faptul că legiuitorul a acordat creditorilor
notificaţi de către administratorul judiciar, posibilitatea de a se opune deschiderii procedurii
insolvenţei, pe calea demersului judiciar intitulat „opoziţie la deschiderea procedurii”.
În speţă însă, nu este dată această situaţie, întrucât creditoarea-apelantă SFR IFN SA
nu numai că nu s-a opus deschiderii procedurii insolvenţei, ci dimpotrivă ea a fost cea care a
iniţiat această procedură împotriva debitoarei, susţinând starea de încetare de plăţi a acesteia
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şi pretinsa creanţă deţinută, certă, lichidă şi exigibilă şi peste valoarea-prag prevăzută de art. 4
pct. 27 din Legea nr. 85/2014.
Ca urmare şi cea de-a doua excepţie invocată de intimată urmează a fi respinsă ca
nefondată.
În ceea ce priveşte motivele apelantei vizând fondul litigiului dedus judecăţii, Curtea
constată că singura nemulţumire a acesteia este cea conform căreia la data depunerii cererii
întemeiate pe Legea nr. 85/2014 de către debitoare - 2 august 2016, serviciul de registratură al
instanţei nu a verificat, din oficiu, existenţa pe rol a altor cereri formulate anterior de către
creditori, caz în care, judecătorul-sindic ar fi trebuit să dispună conexarea dosarelor.
Argumentele invocate de către creditoare nu sunt întemeiate.
Astfel, art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 prevede expres:
„La înregistrarea cererii, serviciul de registratură va efectua verificări, din oficiu, cu
privire la existenţa pe rol a unor alte cereri de deschidere a procedurii formulate anterior de
creditori. În cazul în care sunt înregistrate cereri formulate de creditori, se soluţionează
cererea debitorului în procedură necontencioasă, prin aceeaşi încheiere judecătorul dispunând
conexarea cererilor creditorilor, care în cazul deschiderii procedurii devin declaraţii de
creanţă, iar dacă se respinge cererea debitorului, se soluţionează potrivit art. 72 şi
următoarele”.
Într-adevăr,creditoarea-apelantă a formulat, la data de 20.10.2015 o cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, cerere ce a format obiectul dosarului nr.
5.../86/2015.
Prin sentinţa nr. 88 din 16 februarie 2016, Tribunalul Suceava prin judecător sindic, a
respins cererea creditoarei.
Prin decizia nr. 131 din 21 aprilie 2016, Curtea de Apel Suceava a admis apelul
declarat, a anulat sentinţa, cu trimiterea cauzei judecătorului sindic în vederea deschiderii
procedurii insolvenţei debitoarei.
Ori nu este reală susţinerea apelantei conform căreia exista deja la data soluţionării
cererii debitoarei o hotărâre de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea creditoarei adică
a sa, întrucât nu există nici o sentinţă a judecătorului sindic de deschidere a procedurii
generale sau simplificate a insolvenţei debitoarei, în conformitate cu disp. art. 72 alin. (6) din
Legea nr. 85/2014, (în virtutea atribuţiei exclusive a judecătorului sindic prev. de art. 45 alin.
(1) lit. „a” din legea insolvenţei), ulterior pronunţării deciziei nr. 131 din 21 aprilie 2016 a
Curţii de Apel Suceava.
În consecinţă, judecătorul sindic urmează a da eficienţă disp. art. 66 alin. (6) din Legea
nr. 85/2014, în sensul conexării dosarului nr. 5.../86/2015 la dosarul de faţă- 3.../86/2016/a1,
cererea creditoarei SFR IFN SA, devenind declaraţie de creanţă.
De altfel, aşa cum arată şi administratorul judiciar al debitoarei prin întâmpinarea
depusă la dosar, creditoarea-apelantă a formulat şi o declaraţie de creanţă la dosar, aşa încât
nu se constată existenţa vreunei vătămări a intereselor apelantei prin încheierea atacată prin
apelul de faţă.
Faptul că în dosarul nr. 5.../86/2015 Curtea de Apel Suceava a pronunţat decizia nr.
131/2016 prin care a trimis cauza spre rejudecare în vederea deschiderii procedurii insolvenţei
nu este echivalent cu faptul că s-a deschis procedura insolvenţei, după cum prevede chiar art.
43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 „(7) Curtea de apel învestită cu soluţionarea apelului
declarat împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei, admiţând apelul, va anula hotărârea şi va trimite cauza judecătoruluisindic, pentru deschiderea procedurii insolvenţei”.
Aşadar, atâta timp cât nu a existat o hotărâre a judecătorului sindic în acest sens, nu se
poate reţine că s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei, la cererea creditoareiapelante.
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Faţă de argumentele de fapt şi de drept ce preced, criticile apelantei apar ca nefiind
pertinente, aşa încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, apelul de
faţă urmează a fi respins ca nefondat.
17. Acţiune în anulare transfer patrimonial. Relaţii de rudenie între
administratorii societăţii contractante.
În mod corect au fost reţinute de către judecătorul sindic, drept condiţii de
admisibilitate a acţiunii revocatorii speciale, existenţa unui act juridic fraudulos, cu
consecinţa lezării, respectiv a prejudicierii intereselor creditorilor, precum şi încheierea
respectivului act juridic în perioada suspectă (respectiv în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii insolvenţei).
Se poate concluziona că vânzarea în discuţie s-a realizat în contextul înstrăinării de
către debitoare a întregului patrimoniu, astfel încât prin vinderea inclusiv a fondului de
comerţ pe de o parte şi primirea stocului de marfă de către apelantă în lipsa unei autorizaţii
valide pentru comercializarea acestora pe de altă parte, sunt aspecte ce denota, fără echivoc,
intenţia de fraudare a creditorilor SC B SRL prin externalizarea tuturor activelor către o
noua societate, fără ca aceasta să preia niciuna din obligaţiile contractuale ale acesteia,
neputând fi primite susţinerile apelantei cu privire la divorţul celor doi administratori ca o
cauză a transferurilor încheiate.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 337 din 20.10.2016
Prin sentinţa nr.467 din 12.07.2016, Tribunalul Suceava – secţia a II-a civilă, a admis
acţiunea formulată de reclamantul SPRL, în contradictoriu cu pârâtele SC B SRL şi SC A
SRL, a anulat transferul patrimonial intervenit între pârâte în ceea ce priveşte autorizaţia
nr.9720/CSA 1875 din data de 22.02.2011 şi a obligat pârâta SC A SRL la remiterea către
debitoare a contravalorii acesteia, în cuantum de 9000 lei; a anulat transferul patrimonial
intervenit între pârâte în ceea ce priveşte stocul de marfă constând în produse farmaceutice în
cuantum de 287.698,88 lei, şi a repus părţile în situaţia anterioară transferului, obligând pârâta
SC A SRL la plata contravalorii bunurilor transferate.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin contractul de vânzare– cumpărare
încheiat la 01.09.2014, debitoarea SC B SRL, a înstrăinat pârâtei SC A SRL fondul de comerţ
situat în sat M., com.M., jud. S., compus din active necorporale neevidenţiate în contabilitate,
respectiv: clientela, vadul comercial, dreptul asupra autorizaţiei nr.97../CSA 18../22.02.2011
emisă de Ministerul Sănătăţii, necesară funcţionării în condiţii legale a activităţii specifice de
farmacie, contra preţului de 9000 lei.
Ulterior acestui transfer patrimonial, debitoarea a înstrăinat către societatea
cumpărătoare şi stocul de marfă constând în produse farmaceutice în valoare de 287.698,88
lei (valoare menţionată de lichidatorul judiciar conform situaţiei centralizatoare privind
încasările înregistrate de SC B SRL în perioada 13.01.– 30.04.2015 întocmite de inspectorii
antifraudă din cadrul DGAF/DRAF pe baza documentelor contabile prezentate de către
debitoare).
La data de 22.05.2015, creditoarea SC C SRL a formulat cerere de deschidere a
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC B SRL. Prin sentinţa nr.93/08.09.2015
pronunţată în dosar nr.2796/86/2015 de Tribunalul Suceava, s-a dispus deschiderea procedurii
generale a insolvenţei în ce o priveşte pe debitoarea vânzătoare SC B SRL.
Potrivit art.117 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, „administratorul judiciar/lichidatorul
poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor
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frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anterior deschiderii
procedurii.”
Legiuitorul, în conţinutul art.117 alin. (1) lit.c din Legea nr. 85/2014, a prevăzut
posibilitatea anulării doar pentru situaţia în care transferul de bunuri este de fapt o sustragere
de bunuri ce lezează interesele creditorilor. În absenţa lezării intereselor creditorilor, nu poate
fi vorba despre o sustragere de bunuri de la urmărirea lor. în absenţa leziunii, nu există de fapt
nici interes în promovarea acţiunii.
Pe de altă parte, potrivit art. 117 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, „în privinţa actelor şi
operaţiunilor prevăzute la art.117 alin.(2), se instituie o prezumţie relativă de fraudă în
dauna creditorilor.”
Aşadar, legiuitorul a înţeles să condiţioneze instituirea prezumţiei relative de fraudă de
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 117 alin. (2) din actul normativ citat. Altfel spus,
întemeindu-şi acţiunea pe prevederile art.117 alin. (2) lit. c din Legea nr. 85/2014, (fila 1
dosar), titularul acesteia – lichidatorul judiciar trebuia să facă dovada cauzei ilicite a
transferului patrimonial în discuţie, respectiv a complicităţii la fraudă a părţilor contractante.
Ori, în cauză, după cum rezultă fără echivoc din ansamblul probator, reclamantul –
căruia îi revenea sarcina probei în aplicarea principiului actori incumbit probatio – a produs
aceste dovezi.
Astfel, în primul rând, transferul în discuţie a intervenit cu mai puţin de 1 an anterior
formulării de către creditoarea SC C SRL a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei
împotriva debitoarei (22.05.2015), încadrându-se totodată în termenul de 2 ani anteriori
deschiderii procedurii (08.09.2015).
În al doilea rând, s-a constatat că, deşi din înscrisurile depuse de către pârâta SC A
SRL la dosar rezultă că s-au întocmit documente contabile care să ateste realitatea
transferului, altfel spus, deşi teoretic debitoarea a primit contravaloarea bunurilor transferate,
aceste sume nu se regăsesc în contabilitate şi nu au folosit la redresarea financiară a
debitoarei, aflată în declin financiar. Deşi se presupune că debitoarea ar fi primit sumele de
bani achitate de către pârâta cumpărătoare pe stocurile de marfă, totuşi nu a fost capabilă să
achite facturile restante către creditori , în sume mult mai mici.
De asemenea, prezumţia de insolvenţă a debitoarei nu a fost răsturnată, conform
sentinţei de deschidere a procedurii.
Judecătorul sindic având în vedere şi cele consemnate în raportul cauzal, depus la
f.272 -277 vol.I dosar insolvenţă, în care s-a reţinut în mare că debitoarea a avut o situaţie
dificilă în termeni de solvabilitate, la nivelul lunii iunie 2014 (cu 3 luni anterior transferului)
având un risc de faliment nedeterminat.
Această manieră de tranzacţionare instituie în sarcina debitoarei, în mod evident,
prezumţia de fraudă în dauna creditorilor, în aplicarea art. 117 alin. (3) din acelaşi act
normativ şi care, deşi relativă, nu a fost răsturnată de cea dintâi, sarcina probei revenindu-i.
A mai reţinut prima instanţă că, deşi prezumţia nu se extinde la terţii dobânditori,
intenţia acestora de fraudare a intereselor creditorilor debitoarei rezultă din ansamblul
probator al cauzei.
Astfel, s-a reţinut, pe de o parte, că tranzacţia a fost încheiată în perioada suspectă şi
în condiţii neobişnuite, cumpărătoarea nici măcar neavând autorizaţie de funcţionare eliberată
pentru a-şi putea desfăşura activitatea.
Pe de altă parte, complicitatea la fraudă a părţilor contractante transpare din
împrejurarea că, administratorul şi asociatul unic al debitoarei la data încheierii contractului în
litigiu –DD a fost soţul administratorului societăţii cumpărătoare, postură în care părţile au
avut cunoştinţă despre situaţia în care se află debitoarea.
Judecătorul sindic nu a reţinut aspectele invocate de către pârâta SC A SRL, prin
administrator EE, ca răsturnând prezumţia relativă de fraudă. Este real că la dosar s-a depus
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certificatul de divorţ nr.90.../05.08.2014 eliberat de BNP II (f.75), din care rezultă că cei doi
administratori ai societăţilor pârâte au divorţat la 05.08.2014 (cu aproximativ o lună anterior
transferului). De asemenea, nu a fost apreciată ca reală nici convenţia de reziliere cuprinsă în
actul adiţional nr.1/15.09.2015 (f.51). În condiţiile în care pârâta SC A SRL a achitat întreg
preţul vânzării, se presupune că, urmare a rezilierii, ar fi dorit înapoierea acestuia – în
condiţiile în care valoarea stocului de marfă, cel puţin, nu era una neglijabilă. Or nu rezultă că
ar fi solicitat debitoarei restituirea sumelor plătite şi nici nu s-a înscris la masa credală ulterior
deschiderii procedurii.
S-a mai reţinut că din ultimul raport de activitate depus de lichidatorul judiciar (f.483
vol.III dosar insolvenţă) rezultă că, potrivit balanţei de verificare la data de 30.09.2015,
debitoarea figura în patrimoniu cu bunuri (stocuri) în valoare de 388.012,89 lei, acestea
nefiind predate lichidatorului judiciar, de unde se trage concluzia că stocurile care se
presupune că ar fi trebuit restituite ca urmare a rezilierii nu s-au regăsit nici în materialitatea
lor, nici ca valoare.
S-a mai reţinut împrejurarea că vânzarea în discuţie s-a realizat în contextul
înstrăinării de către debitoare a întregului patrimoniu, inclusiv a fondului de comerţ
(autorizaţie de funcţionare, vad comercial, clientelă), aspect care denotă, fără echivoc, intenţia
acesteia de încetare definitivă a activităţii.
De asemenea, nici nevoia debitoarei de lichidităţi nu justifică opţiunea acesteia în
sensul demarării actului juridic contestat, în condiţiile în care, pe de o parte, aşa cum s-a
arătat, nu s-a făcut dovada virării/încasării efective a preţului contractului – în condiţiile în
care din rapoartele întocmite de administratorul judiciar rezultă că activele imobilizate ale
debitoarei nu au fost predate.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel pârâta SC A SRL- prin administrator EE,
criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea a arătat, în primul rând, că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate
a acţiunii revocatorii speciale. Actele încheiate nu pot fi catalogate drept acte frauduloase,
dovada fiind faptul că procesele verbale de contravenţie încheiate de către inspectorii
antifraudă au fost anulate, Judecătoria Rădăuţi admiţând plângerea formulată de SC B SRL şi
anulând procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin Sentinţa civila
nr.3574/2015 a Judecătoriei Rădăuţi.
Dovada cauzei ilicite a transferului patrimonial în discuţie nu a fost făcută în cauză, că
buna-credinţă rezultă din faptul că fiind divorţată de administratorul societăţii debitoare, nu a
avut cunoştinţă de problemele acesteia şi de starea de iminentă insolvabilitate în care se afla la
momentul în care s-a iniţiat transferul patrimonial dintre societăţi. Întrucât nu s-a putut
finaliza transferul patrimonial, în data de 15.09.2015 s-a încheiat Actul Adiţional nr. 1/
15.09.2015 la contractul de vânzare cumpărare încheiat şi înregistrat la data de 01.09.2014 ,
prin care părţile au hotărât rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare.
Transferul patrimonial al stocului de marfa în cuantum de 288.304,79 nu a avut loc,
deoarece SC A SRL nu avea autorizaţia de funcţionare eliberată, astfel cum a menţionat şi a
dovedit cu înscrisurile anexate întâmpinării, singura societate autorizată fiind SC B SRL.
Singurul transfer patrimonial intervenit între părţi a fost suma de 9000 lei reprezentând
contravaloarea autorizaţiei nr. 97CSA 1875 din data de 22.02.2011, achitată de către SC A
SRL cu chitanţa 0023/12.01.2015 respectiv 0025/13.01.2015.
Pe de altă parte, nu se poate reţine prezumţia de fraudă în dauna creditorilor, doar pe
considerentul manierei de tranzacţionare, aceasta cu atât mai mult cu cât prezumţia nu se
extinde la terţii dobânditori. Din ansamblul probator al cauzei rezultă că la data încheierii
tranzacţiei suspecte, în calitate de administrator al SC A SRL, era divorţată de administratorul
societăţii debitoare şi totodată străina de situaţia financiară a societăţii.
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Relaţia dintre calitatea sa de fostă soţie şi complicitatea la fraudă, reţinuta de către
instanţa de fond, este o simplă supoziţie, fără un suport real, dovedit în cauză. Convenţia de
reziliere a intervenit tocmai datorită faptului că existau neînţelegeri grave ce au determinat
divorţul.
Transferul patrimonial al stocului de marfă între societăţi nu a avut loc, contactul de
vânzare cumpărare nr.1/01.09.2014 fiind reziliat prin actul adiţionat nr. 1/15.09.2015 datorită
faptului că nu a fost posibilă eliberarea în timp util a noii autorizaţii de funcţionare pe noua
persoană juridică al cărei reprezentant este. Realitatea acestei rezilieri reiese din faptul că
transferul stocului de marfă în bloc nu este evidenţiat în contabilitatea şi documentele fiscale
ale societăţii pe care o reprezintă. Conform Legii farmaciei nr. 266/2005, o farmacie nu poate
funcţiona fără a avea un farmacist, astfel încât odată cu divorţul şi plecarea sa din SC B SRL,
aceasta din urma nu mai avea interesul de a avea în patrimoniu activele necorporale
evidenţiate în contabilitate: (clientela, vad comercial, etc). SC B SRL nu a înstrăinat practic
fondul de marfă ci a avut rolul de intermediar între SC A SRL şi furnizorii de medicamente de
pe piaţă, de la care nu se putea aproviziona în mod direct până la eliberarea de către
Ministerul Sănătăţii a autorizaţiei de funcţionare pe noua societate.
Fişele de cont care au fost prezentate inspectorilor ANAF, relevă situaţia prezentată,
respectiv faptul că a achiziţionat, prin intermediul societăţii debitoare, diverse cantităţi de
produse farmaceutice, ceea ce nu echivalează cu transferul patrimonial al stocului marfă,
plătind conform chitanţelor depuse la dosarul cauzei, chitante existente şi în contabilitatea
firmei, aceste cantităţi de produse farmaceutice achiziţionate prin intermediul societăţii
debitoare. Consideră că în mod nelegal este obligată să restituie contravaloarea unor produse
pentru care a plătit deja un preţ.
Dovada lipsei intenţiei de fraudă a creditorilor stă faptul că debitoarea a ipotecat în
favoarea SC F DCI SRL, societate care a înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare avizul nr. 20......-TXS, un teren în suprafaţă de 1102 m.p., ipotecă care a fost
valorificată pentru îndestularea creditorilor.
Faptul că stocurile de marfă nu s-au regăsit nici în materialitatea lor şi nici ca valoare,
nu este un fapt ce îi poate fi imputat.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, reclamantul intimat SPRL a invocat excepţia
netimbrării şi excepţia tardivităţii apelului, iar pe fond a solicitat respingerea apelului ca
nefondat.
Faţă de susţinerile apelantei cu privire la neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a
acţiunii în anulare, solicită a se constata că acestea nu pot fi primite, întrucât a demonstrat prin
probatoriul administrat atât intenţia de fraudare a creditorilor, cât şi prejudicierea acestora prin
transferurile patrimoniale ale căror anulare s-a solicitat.
Astfel, în primul când, transferurile patrimoniale a cărora anulare s-a solicitat de către
lichidatorul judiciar au fost efectuate în perioada suspectă de 3 ani anterior introducerii cererii
de deschidere a procedurii, respectiv cu mai puţin de 1 an anterior acestei cereri formulate de
către SC C SRL.
În al doilea rând, la data de 15.09.2015- data încheierii respectivului act adiţional,
împotriva debitoarei SC B SRL fusese deja deschisă procedura generală de insolvenţă.
Mai mult decât atât, având în vedere relaţia de rudenie între administratorul debitoarei
SC B SRL şi al pârâtei SC A SRL, precum şi poziţia deţinută de asociata pârâtei în
conducerea debitoarei, există prezumţia relativă de fraudă în dauna creditorilor.
Pârâta nu a făcut în nici un fel dovada faptului că transferul patrimonial al stocului de
marfă nu a mai fost efectuat, respectiv facturi storno şi chitanţe de restituire a sumelor de bani
încasate.
A mai susţinut că circumstanţa anulării proceselor verbale de contravenţie încheiate de
către inspectorii antifraudă prin sentinţa nr. 3574/2015 a Judecătoriei Rădăuţi, nu prezintă
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relevanţă în cauză dedusă judecaţii, respectiv a anularii transferului patrimonial efectuat între
debitoarea SC B SRL şi pârâta SC A SRL.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul este nefondat.
Astfel, art. 117 alin. (1), (2) lit. c din Legea nr. 85/2014 incident în cauză prevede
expres:
”(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic
acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna
drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
(2) Următoarele acte sau operaţiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru
restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestaţii executate:
c) acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor
implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în
orice alt fel drepturile”.
În mod corect au fost reţinute, de către judecătorul sindic, drept condiţii de
admisibilitate a acţiunii revocatorii speciale, existenţa unui act juridic fraudulos, cu consecinţa
lezării, respectiv a prejudicierii intereselor creditorilor precum şi încheierea respectivului act
juridic în perioada suspectă (respectiv în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei).
În speţă, criticile apelantei ce converg practic spre inexistenţa fraudei părţilor
contractante şi a cauzei ilicite a transferului patrimonial din litigiu nu pot fi primite, fiind
infirmate prin înscrisurile existente la dosar.
Din aceste înscrisuri rezultă neechivoc situaţia de fapt reţinută corect de către
judecătorul sindic (şi necontestată de altfel) reţinută şi de către administratorul judiciar, în
virtutea prerogativelor conferite de către legiuitor prin art. 58 din Legea insolvenţei.
Astfel, din actele contabile rezultă că SC B SRL a vândut către S.C. A. S.R.L. dreptul
de proprietate şi folosinţă asupra fondului de comerţ situat în com. M., jud. S., respectiv
dreptul de proprietate şi folosinţă asupra următoarelor active necorporale neevidenţiate în
contabilitate: clientela, vad comercial şi dreptul asupra autorizaţiei nr. 97../CSA 1875 din data
de 22.02.2011 emisă de Ministerul Sănătăţii necesara funcţionării în condiţiile legale a
activităţii specifice de farmacie conform contractului de vânzare-cumpărare nr. . din
01.09.2014.
Ulterior, în dată de 29.01.2015 s-a întocmit şi semnat Actul Adiţional nr. 1 la contractul
de vânzare-cumpărare nr 1/01.09.2014, în care se prevede faptul că „preţul contractului de
vânzare-cumpărare în suma de 9.000 lei a fost achitat în totalitate la data semnării acestui act”
Prevederile contractului de vânzare-cumpărare nr. 1/01.09.2014 au fost puse în aplicare
astfel: la 16.12.2014 a fost emisă către SC B SRL. factura nr. 189 reprezentând contravaloarea
fondului de comerţ conform contractului 01/01.09.2014, iar contravaloarea facturii a fost
achitată de către S.C. A S.R.L, cu chitanţele: 0023/12.01.2015 (în suma de 4.500 lei) şi
respectiv 0025/13.01.2015 (în suma de 4500 lei).
Ulterior datei transferului fondului de comerţ şi respectiv a autorizaţiei nr.
9720/CSA1875 din data de 22.02.2011, debitoarea S.C. B S.R.L, a procedat şi la înstrăinarea
către aceasta a stocului de marfă constând în produse farmaceutice în cuantum de 287.698,88
lei, conform situaţiei centralizatoare privind încasările înregistrate de S.C. B S.R.L, în
perioada 13.01.2015-30.04.2015 întocmite de către inspectorii antifraudă din cadrul
DGAF/DRAF pe baza documentelor contabile prezentate de către debitoare (respectiv
Registrul de casă, fişa contului 5311, 707, 371 şi a Jurnalului de vânzări aferente perioadei
13.01.2015-30.04.2015).
Aşadar, susţinerile apelantei vizând neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a acţiunii
în anulare nu sunt întemeiate.
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Transferurile patrimoniale a cărora anulare s-a solicitat de către lichidatorul judiciar au
fost efectuate în perioada suspectă de 3 ani anterior introducerii cererii de deschidere a
procedurii, respectiv cu mai puţin de 1 an anterior acestei cereri formulate de către SC C SRL.
De asemenea, faţă de susţinerile apelantei conform cărora transferul patrimonial nu s-a
putut finaliza, fiind încheiat Actul Adiţional nr.1/15.09.2015 la Contractul de vânzare
cumpărare din data de 01.09 2014 prin care părţile hotărăsc rezoluţiunea acestuia, se poate
constata faptul că în data de 15.09.2015, data încheierii respectivului act adiţional, împotriva
debitoarei SC B SRL fusese deja deschisă procedura generală de insolvenţă, iar în
conformitate cu dispoziţiile art. 84 din Lege „operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile
obişnuite de exercitare a activităţii curente se aprobă doar de administratorul judiciar cu
aprobarea Comitetului creditorilor." Operaţiunile şi plăţile care nu îndeplinesc condiţiile de
mai sus, respectiv nu s-au desfăşurat sub supravegherea administratorului judiciar şi cu
acordul expres al acestuia, efectuate de debitor - ulterior deschiderii procedurii de insolventa
sunt nule de drept potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Legea 85/2014, iar persoanele care
au dispus efectuarea acestora pot fi ţinuţi răspunzători pentru prejudiciul cauzat.
Relevantă în cauză este relaţia de rudenie între administratorul debitoarei SC B SRL şi
al pârâtei SC A SRL, precum şi poziţia deţinută de asociata pârâtei în conducerea debitoarei,
fiind evidentă intenţia de fraudă în dauna creditorilor, precum şi concluzia că toate aceste acte
încheiate sub semnături private între cele două societăţi au fost încheiate cu scopul de a
externaliza activele debitoarei în vederea neurmăririi lor de către creditori.
De altfel, pârâta nu a făcut în nici un fel dovada faptului că transferul patrimonial al
stocului de marfă nu a mai fost efectuat, respectiv facturi storno şi chitanţe de restituire a
sumelor de bani încasate.
În acest context apar ca fiind corecte susţinerile administratorului judiciar conform
cărora circumstanţa anularii proceselor verbale de contravenţie încheiate de către inspectorii
antifraudă prin sentinţa nr. 3574/2015 a Judecătoriei Rădăuţi, nu prezintă relevanţă în cauza
dedusă judecaţii, respectiv a anulării transferului patrimonial efectuat între debitoarea SC B
SRL şi pârâta SC A SRL, cu atât mai mult cu cât acestea au fost desfiinţate deoarece nu
satisfăceau cerinţele de temeinicie, respectiv prin omisiunea descrierii unor aspecte în
procesele verbale, au pus instanţa în dificultate cu privire la realizarea controlului. Însă
transferul patrimonial al stocului de marfă a fost evidenţiat prin documentele contabile
(respectiv facturi şi chitanţe supuse controlului de către inspectorii antifraudă), documente
contabile care ulterior nu au fost predate de către administratorul statutar al debitoarei către
practicianul în insolvenţă pentru a fi folosite ca probe în cadrul prezentei cauze, sens în care
lichidatorul judiciar a înţeles să se prevaleze de constatarea stării de fapt a situaţiei
patrimoniale a debitoarei surprinsă de către inspectorii antifraudă în procesele verbale
menţionate şi nu de contravenţiile aplicabile în domeniul fiscal pentru acestea.
Se poate concluziona că vânzarea în discuţie s-a realizat în contextul înstrăinării de
către debitoare a întregului patrimoniu, astfel încât prin vinderea inclusiv a fondului de comerţ
pe de o parte şi primirea stocului de marfă de către apelantă în lipsa unei autorizaţii valide
pentru comercializarea acestora pe de altă parte, sunt aspecte ce denota, fără echivoc, intenţia
de fraudare a creditorilor SC B SRL prin externalizarea tuturor activelor către o nouă
societate, fără ca aceasta să preia niciuna din obligaţiile contractuale ale acesteia, neputând fi
primite susţinerile apelantei cu privire la divorţul celor doi administratori ca o cauză a
transferurilor încheiate.
Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, cum criticile apelantei nu sunt
pertinente, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, apelul de faţă
urmează a fi respins ca nefondat, sentinţa atacată fiind legală şi temeinică.
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Litigii cu profesioniști
18. Contract de asigurare bunuri; survenire risc asigurat. Suma asigurată.
Incidenţa subasigurării.
În cazul existenţei unor discrepanţe referitoare la cuantumul sumei asigurate,
determinarea acesteia are a se face prin coroborarea tuturor menţiunilor din poliţa de
asigurare, nefiind admisibilă singularizarea doar a uneia din sumele cuprinse în contract.
Dovada subasigurării trebuie produsă de partea care clamează acest fapt, şi trebuie
să releve disproporţia dintre suma asigurată şi valoarea bunului de la momentul survenirii
riscului asigurat. În cazul în care probele administrate conţin date contradictorii, constând în
evaluări ale bunului ce nu se află în imediata proximitate temporală a survenirii riscului
asigurat, este necesar a se valorifica prezumţia că valoarea respectivului bun la momentul
producerii riscului este cea menţionată în contractul de asigurare.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 168 din 2.04.2015
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. 14../86/2012,
reclamanta SC A SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC U.A.SA obligarea la plata
sumei de 5.981.317 lei, dobânda legală începând cu 07.09.2011 şi cheltuieli de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în urma incendiului din 9.03.2011
asupra abatorului din localitatea L, sat R în baza poliţei de asigurare BG 100 4439/2010
pârâta, prin consultantul P. R.C. SRL a agreat suma de 7.848.095 lei despăgubiri plus suma de
323.478 lei pentru degajarea şi curăţarea zonei de incendiu, însă ulterior aceasta i-a achitat
doar suma de 2.408.690 lei.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 9 Legea 136/1995 şi O.G. 9/20096, art.43 Cod
comercial.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât a
achitat cuantumul despăgubirii în valoare de 3 078 567 lei. Astfel, pârâta a arătat că a încheiat
poliţa de asigurare sus amintită pentru imobilul abator din oraş L. sat R., judeţul S., imobil
distrus în incendiul din 9.03.2011, iar în vederea evaluării prejudiciului s-au întocmit două
rapoarte tehnice în valoare de 408.960 şi 2.000.000 lei. Întrucât reclamanta nu a fost de acord
cu calculul despăgubirilor a fost efectuată procedura ofertei reale prin BEJ A. pentru suma de
669.877 lei.
Pârâta a mai susţinut că suma asigurată a fost de 6.000.000 lei, astfel că imobilul
distrus fiind subasigurat, se aplică dispoziţiile art. 28 Legea 36/1995 prin principiul
opozabilităţii asigurării. În susţinerea sumei asigurate de 6.000.000 lei şi nu de 18.000.000 lei,
cum susţine reclamanta, pârâta a arătat că poliţa anterioară B 1004 439, B 624 146/2005
priveşte suma de 6.514.945 lei şi, prin urmare, fiind vorba de acelaşi imobil care nu cuprindea
îmbunătăţiri noi, suma asigurată nu putea creşte, de asemenea prima de asigurare este de
5.700 lei raportată la suma de 6.000.000 lei, dacă era 18.000.000 trebuia să fie de 17.100.
Cum valoarea de înlocuire calculată de expert D. fost stabilită la 9.872.102, pârâta,
dată fiind valoarea subasigurată, a procedat la stabilirea procentului de subasigurare la 60,78
pe baza căruia a calculat, conform dispoziţiilor art. 4.2, 7.2, 9.1 din contract, îmbunătăţirile
suplimentare, uzura, cât şi deşeul valorificabil, astfel că valoarea despăgubirii a fost stabilită
la suma de 3.078.567 lei achitată direct şi prin oferta reală. În probatoriu s-au depus înscrisuri
şi s-a efectuat o expertiză tehnică de stabilire a valorii de refacere a imobilului afectat de
incendiu.
Prin sentinţa nr. 2184 din 9.12.2013 Tribunalul Suceava – Secţia civilă a admis, în parte,
acţiunea având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta SC „A” SRL P. în contradictoriu
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cu pârâta SC „U.A.” SA Bucureşti, obligând-o să achite reclamantei suma de 1.267.287 lei
despăgubiri daune, cu dobândă legală aferentă acestei sume începând cu data de 7.09.2011 şi
până la achitarea debitului principal, precum şi suma de 176.766 lei cheltuieli de judecată.
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că, între părţi s-a încheiat poliţa de
asigurare B 1004 439/2010 pe o perioadă de 36 luni pentru imobilul abator şi dependinţe
situat în oraş L., sat R., judeţul S., conform poliţei suma totală asigurată fiind de 18.000.000
lei. Deşi pârâta a susţinut că sumă totală priveşte raportarea sumei anuale de 6000.000 lei la
durata contractului, Tribunalul a reţinut că pârâta este un profesionist de domeniul
asigurărilor, astfel că la determinarea poliţei de asigurare, ei îi revine sarcina şi obligaţia de a
stabili determinarea bunurilor asigurate, sumei asigurate şi a primelor de asigurare. Chiar dacă
pârâta a făcut trimitere la poliţele anterioare, declaraţii de risc sau la valoarea primei, instanţa
nu a reţinut niciun impediment pentru care aceasta să consemneze suma asigurată la valoarea
de 6.000.000 lei şi nu de 18.000.000 lei.
Prin urmare conform art.11 din Legea 136/1995, care stipulează că încheierea
contractului de asigurare se face cu poliţa de asigurare, Tribunalul a respins susţinerile pârâtei
de raportare la actele anterioare sau ulterioare încheierii poliţei (chestionar, declaraţii ale
asiguratului), astfel că susţinerile pârâtei de aplicare a principiului proporţionalităţii ca urmare
a subevaluării nu pot fi reţinute. La data de 9.03.2011 s-a produs un incendiu la imobilul
asigurat conform procesului verbal de intervenţie al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) S, reclamanta avizând dauna în dosarul 700.4408.380, pârâta achitând reclamantei suma
de 3.078.567 lei.
Cu privire la întinderea prejudiciului, tribunalul a reţinut că potrivit raportului de
expertiză întocmit de expertul C. împreună cu experţii părţilor s-a stabilit că valoarea
reparaţiilor şi reconstruirii imobilului este de 4.442.652 lei fără TVA. Cât priveşte opinia
separată la raport depusă de expert parte reclamantă B., Tribunalul a înlăturat-o, apreciind că
acesta nu face decât să reia obiecţiunile pârâtei care au fost respinse prin încheierea din
3.10.2013. Dacă pentru părţi dispoziţiile legale permit formularea de obiecţiuni, în ceea ce
priveşte experţii, tocmai datorită cunoştinţelor de specialitate aceştia sunt chemaţi să dea
răspunsuri concrete şi detalii explicite asupra situaţiilor examinate.
Prin urmare, fără a nega dreptul expertului părţii de a avea opinii diferite, revine
acestuia să prezinte propriile lui calcule ori opinii asupra obiectului expertizei, ori obiecţiunile
expertului privesc întrebări adresate expertului judiciar şi nu propriile calcule, ori atâta timp
cât experţii au stabilit împreună valoarea dependinţelor şi a îmbunătăţirilor aduse era obligaţia
acestuia a reface calculele raportat la cele invocate în opinia separată, în lipsa acestora
Tribunalul nu poate face controlul jurisdicţional, urmând să se raporteze la opinia comună
rezultată din raportul de expertiză acceptat de cei trei experţi.
Din valoarea de 4.492.652 lei Tribunalul a scăzut valoarea îmbunătăţirilor aduse
suplimentar prin reconstrucţie de 931.528 lei, franciza de 0,5 % şi deşeurile valorificate la
Remat de 26.403 lei, de asemenea se va scădea suma de 3.078.567 dar se vor adăuga şi
cheltuieli de curăţenie la locul incendiului în valoare de 260.869 lei. Întrucât conform art.5.3
din contractul de asigurare (f. 233) suma asigurată trebuie să cuprindă şi TVA în valorile
experţilor nu cuprinde aceasta, urmează a fi reţinut şi procentul de 24 % aferent TVA astfel că
diferenţa dintre valoarea stabilită de expertiză şi cele achitate de parte este de 1.267.287 lei
care potrivit art.969 Cod civil raportat la art.7 din poliţa de asigurare, Tribunalul a obligat
pârâta să o achite. Cum potrivit art.43 Cod comercial obligaţiile comerciale sunt purtătoare de
dobândă de la data scadenţei, în cazul asigurător ar fi data avizării daunei, respectiv 7.09.2011
şi până la achitarea debitului principal. Conform art.273 Cod procedură civilă, reţinând culpa
pârâtei în purtarea procesului, faţă de limitele de despăgubiri acordate, proporţional cu acestea
vor fi acordate şi cheltuieli de judecată.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel reclamanta SC A. SRL P.
prin administrator P.V. şi pârâta SC UA SA B., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, reclamanta a reiterat situaţia de fapt dedusă judecăţii,
solicitând, în esenţă, să se admită apelul şi să se modifice în parte hotărârea atacată, în sensul
admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată şi obligarea pârâtei la plata unor sume calculate
corect în vederea acoperirii întregului prejudiciu suferit.
În susţinerea celor solicitate anterior, a arătat că singura eroare pe care instanţa de fond
a făcut-o în cuprinsul hotărârii atacate vizează modul de stabilire al sumelor reprezentând
debitul principal pentru care s-a dispus obligarea pârâtei, aspect faţă de care se impune a se
revizui şi valoarea cheltuielilor de judecată aferente întrucât, în opinia sa, valoarea obligaţiei
la care trebuie obligată pârâta este mult mai mare; că greşeala privind modul de stabilire a
cuantumului despăgubirii a fost generată de eroarea în ce priveşte administrarea probatoriului
cu expertiza tehnică, comisă de către instanţa de fond care, mai întâi a respins, în mod greşit,
obiecţiunile pe care le-a făcut la raportul de expertiză, după care a interpretat în mod eronat
concluziile acestuia din urmă, constatând, în consecinţă, că pârâta datorează o sumă care este
mult mai mică decât cea reală, elementele calculului făcut de instanţă fiind corecte, greşite
fiind însă valorile pe care aceasta le-a luat în calcul; că motivele pe care instanţa de fond le-a
reţinut în a respinge obiecţiunile la raportul de expertiză, atât în încheierea de şedinţă din
03.10.2013, cât şi în cuprinsul hotărârii, nu au la bază niciun temei legal, fiind aprecieri
greşite în ce priveşte administrarea probei cu expertiza tehnică, făcând din aceasta un
instrument care nu-şi mai atinge scopul şi dovedeşte utilitatea în dezlegarea pricinii, instanţa
încălcându-şi astfel obligaţia soluţionării cauzei sub toate aspectele, precum şi cea a rolului
activ şi a aflării adevărului.
Totodată, a mai arătat că este afectat dreptul părţilor la un proces echitabil, convenit şi
garantat de stat prin semnarea C.E.D.O., fiind încălcate astfel prevederile art. 6 din tratat; că,
nicăieri în Codul de procedură civilă nu se regăseşte, ca şi sancţiune, respingerea obiecţiunilor
formulate de partea care are expert asistent, pe motiv că într-o asemenea situaţie este necesară
opinia separată a acestuia, cu atât mai mult cu cât, chiar şi în accepţiunea, teoretică, a
necesităţii ca punctul de vedere contrar expertizei să fie materializat într-un coraport, nicăieri
în cuprinsul Codului de procedură civilă, nu există vreo sancţiune pentru lipsa acestuia,
nicidecum una ca decăderea părţii din dreptul de a se stabili cu exactitate o situaţie de fapt,
operaţiune care face obiectul strict al expertizei.
Pentru acest considerent, în special şi pentru cele enunţate în critica adusă sentinţei
atacate, a apreciat că se impune ca, în vederea atingerii scopului principal al judecăţii, aflarea
adevărului, să se realizeze o corectă administrare a probei constând în expertiza tehnică
dispusă, sens în care a solicitat instanţei de apel a da curs acelor obiecţiuni lămuritoare pe care
le-a formulat la termenul de judecată din 03.10.2013 şi la care expertul, deşi sunt convinşi că
are tot interesul a le clarifica, nu a fost solicitat să răspundă.
Prin motivele de apel formulate în scris la dosar, pârâta a solicitat, în esenţă, admiterea
apelului şi schimbarea în tot a sentinţei civile nr. 2184 din data de 09.12.2013 în sensul
respingerii acţiunii, cu consecinţa exonerării de la plata despăgubirilor la care a fost obligată
de instanţa de fond; suspendarea efectelor executorii ale sentinţei civile nr. 2184 din data de
09.12.2013 până la soluţionarea apelului; întoarcerea executării în cazul în care până la
soluţionarea apelului, U. este executată în baza hotărârii instanţei de fond de către A. şi se
admite apelul U., precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată aferente
prezentei cauze. În dezvoltarea acestora, pârâta a reiterat situaţia de fapt dedusă judecăţii şi a
precizat că, în mod incorect, instanţa de fond a reţinut valoarea cumulată pe cei 3 ani de
asigurare, stabilind la paragraful 2 de la pagina 2, contrar celor stipulate în Poliţa de asigurare
B.1004439, că valoarea asigurată a bunurilor este de 18.000.000 lei, condiţii în care motivele
arătate de instanţa de fond sunt contradictorii şi nelegale. Mai mult decât atât, a arătat că
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însăşi reclamanta, prin adresa de convocare la conciliere nr. 358/29.08.2012, a solicitat numai
suma de 6.000.000 lei ; că soluţia pronunţată de instanţa de fond este nelegală şi nu respectă
prevederile contractului de asigurare B. 1004439, pe care ar fi trebuit să-l analizez şi să-l
aplice deoarece acesta este legea părţilor.
Pe cale de consecinţă, având în vedere toate argumentele de mai sus şi toate
documentele depuse la dosar, a cerut să se constate nelegalitatea hotărârii şi să se reţină că
valoarea asigurată a bunurilor este suma de 6.000.000 lei şi nu aşa cum a stabilit instanţa de
fond – fără să analizeze documentele – pe care le-a înlăturat analizei printr-o motivare
contradictorie, lacunară, superficială şi fără nicio explicaţie juridică/logică/tehnică.
Un alt motiv de apel este acela că, în mod nelegal, instanţa de fond a considerat că nu
se aplică subasigurarea în calculul despăgubirilor deşi a reţinut în motivare că valoarea
bunurilor era de 6.000.000 lei, fără să facă în considerente o motivare care să lămurească de
fapt ce sumă asigurată a reţinut, arătând în acest fel o lipsă totală de interes şi de respect
pentru aplicarea unui contract încheiat între părţi; că buna sau reaua-credinţă a asiguratului nu
au, în cazul subasigurării, nici o relevanţă practică, în realitate asiguratul este considerat ca
propriul său asigurător în raport cu insuficienţa primelor plătite, precum şi că în cazul de faţă
este vorba de o subasigurare, cu consecinţa aplicării prevederilor art. 28 din Legea nr.
136/2000.
O altă critică constă în aceea că instanţa de fond a efectuat un calcul al despăgubirilor
care nu respectă nicio prevedere legală sau contractuală, fără a preciza la ce valoare se
raportează aplicarea francizei de 5 %. Mai mult decât atât, a arătat că reclamanta nu a depus la
societatea de asigurări originalele facturilor de reparaţii şi nici nu a solicitat valoarea TVAului aferentă acestor facturi, context în care, prin obligarea la plata TVA, instanţa a acordat
ceea ce partea nu a cerut şi nu a ţinut cont de contravaloarea uzurii în cota de 9,5 % care se
aplică la valoarea bunurilor, fără îmbunătăţirile suplimentare, reprezentând gradul de uzură al
clădirilor în momentul producerii incendiului 09.03.2011 faţă de momentul construcţiei
acestora 2007 – 2008, justificarea scăderii gradului de uzură avându-şi temeiul contractual la
art. 7.2 lit. b din Condiţiile specifice de asigurare. A mai menţionat că temeiul contractual îşi
are izvorul în prevederile legale ale art. 27 din Legea nr. 136/1995, detaliind un calcul corect
şi justificativ al despăgubirii raportat la sumele prevăzute în raportul de expertiză judiciară, la
prevederile legale şi contractuale aplicabile şi precizând că societatea de asigurare şi-a
îndeplinit obligaţiile de plată a despăgubirii către A. şi a achitat chiar mai mult, ceea ce denotă
că sunt îndreptăţiţi să recupereze de la asigurat suma de 1.176.143,33 lei. Mai mult decât atât,
a precizat că judecătorul avea obligaţia potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură
civilă să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greşeală privind aflarea
adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii în scopul
pronunţării unei hotărârii temeinice şi legale.
Având în vedere suma considerabilă ce ar putea face obiectul executării silite
exercitată de către intimata A. S.R.L. - persoană juridică care îşi poate reduce cu uşurinţa
valoarea patrimoniului sau poate fi afectată de criza economică de faţă, putându-se confrunta
cu situaţia unei insolvenţe - a solicitat să se constate că în mod real există riscul unei
imposibilităţi a întoarcerii executării în situaţia în care intimata va declanşa executarea silită a
asiguratorului, fapt pentru care nu şi-ar mai putea recupera sumele executate, precum şi
întoarcerea executării în cazul în care până la soluţionarea apelului U. este executată în baza
hotărârii instanţei de fond de către A. şi se admite apelul formulat de U.
În ceea ce priveşte nelegalitatea hotărârii instanţei de fond a cerut să se observe că
urmare a unei motivări de o jumătate de pagina s-a admis o acţiune de milioane de lei; că
hotărârea de fond este contradictorie, insuficient motivată, lacunară, superficială şi nu
cuprinde nicio explicaţie juridică/logică/tehnică de unde provine suma pe care a fost obligată
societatea ale cărei interese le reprezintă să o plătească; că motivarea superficială a hotărârii
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este dată într-un dosar în care s-au administrat multe probe, s-au depus de către U.
precizări/explicaţii ample/ trimiteri la texte legale şi contractuale tocmai pentru a lămuri
instanţa pe fiecare aspect invocat de către A.; că nu s-a evidenţiat ce reprezintă cheltuielile de
judecată acordate.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 14.03.2014, reclamanta S.C. „A.” S.R.L.
a solicitat, în esenţă, respingerea ca nefondat a capătului de cerere privind schimbarea în tot a
sentinţei civile nr. 2184 pronunţată de Tribunalul Suceava la 09.12.2013; respingerea, ca
nefondat, a capătului de cerere privind suspendarea executării dispoziţiilor sentinţei civile nr.
2184 din 09.12.2013, până la soluţionarea apelului; respingerea, ca nefondat, a capătului de
cerere privind întoarcerea executării silite şi obligarea recurentei – pârâte la plata tuturor
cheltuielilor de judecată ce se vor ocaziona cu această procedură, apreciind că, în mod corect,
a stabilit instanţa de fond faptul că valoarea asigurată de 18.000.000 lei nu poate fi tăgăduită;
că, susţinerile pârâtei de aplicare a principiului proporţionalităţii ca urmare a subevaluării nu
pot fi reţinute, hotărârea fiind corectă sub acest aspect, astfel că valoarea reţinută de asigurare,
constatată în baza legii – art. 11 din Legea nr. 136/1995 este de 18.000.000 lei, cum este
menţionat în poliţă şi nu de 6.000.000 lei, cum încearcă să inducă în eroare pârâta.
Pe cale de consecinţă, a solicitat respingerea tuturor afirmaţiilor pe care apelanta –
pârâtă le face privitor la existenţa subasigurării, hotărârea atacată fiind legală şi temeinică sub
acest aspect, iar, în completarea susţinerilor, a cerut să fie luate în considerare şi concluziile
scrise depuse la instanţa de fond, unde a expus pe larg, cu probatorii şi argumente, punctul de
vedere, corect reţinut de judecata fondului.
A mai arătat că singura modificare a sentinţei se impune referitor la calculul
despăgubirilor raportat la valoarea de reconstrucţie stabilită de expertiza judiciară efectuată în
cauză, criticile cu privire la calculul francizei şi la aplicarea sau nu a TVA fiind nefondate,
apreciind că textele de lege invocate în ce priveşte TVA nu sunt aplicabile în cauză. Mai mult
decât atât, a precizat că originalele facturilor nu le-au fost solicitate niciodată de către
asigurător, acestea putându-i fi restituite oricând cu condiţia efectuării plăţii despăgubirii.
Privitor la aplicarea uzurii, a arătat că acest aspect este tratat în conţinutul raportului de
expertiză şi este necesar a se reveni asupra lui cu ocazia administrării suplimentului la
raportul de expertiză. În ceea ce priveşte motivele de apel vizând calculul corect şi just al
despăgubirii, a precizat că acestea sunt o altă dovadă a lipsei oricărui profesionalism a
acesteia, neavând niciun temei şi nicio valoare, subliniind o dată în plus totala inconsecvenţă a
acesteia în activitatea pe care o desfăşoară ca „garant" al patrimoniilor asiguraţilor săi.
De asemenea, a solicitat respingerea, ca nefondat, a capătului de cerere privind
suspendarea efectelor hotărârii atacate până la soluţionarea apelului, apreciind că hotărârea ale
cărei dispoziţii se solicită a fi suspendate nu este susceptibilă de a fi pusă în executare silită, o
cerere a suspendării executării efectelor ei fiind caducă, aspect din care rezultă excepţia lipsei
interesului procesual al petentei deoarece nu mai justifică un interes procesual născut şi
actual.
În final, a solicitat respingerea ca inadmisibil a capătului de cerere privind întoarcerea
executării deoarece nu are niciun temei de drept, în susţinerea acestuia fiind aduse argumente
care vizează şi antamează clar fondul apelului, cu cheltuieli de judecată.
Prin întâmpinare, pârâta U.A. S.A. B. a solicitat, în esenţă, respingerea apelului
promovat de către SC A. SRL ca nefondat, reiterând situaţia dedusă judecăţii şi apreciind că
aplicarea principiului proporţionalităţii îşi are temeiul contractual în art. 9.1 din Condiţiile
specifice de asigurare. A mai cerut să se observe că susţinerea reclamantei în sensul că
instanţa de fond, în mod corect, a înlăturat apărările U. nu este argumentată în niciun fel; că în
mod total eronat şi neargumentat instanţa de fond a considerat că suma asigurată din poliţa de
asigurare B 1004439 este de 18.000.000 lei, fără însă a reţine incidenţa subasigurării, în baza
principiului proporţionalităţii instituit inclusiv de dispoziţiile legale; că în mod nelegal a
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considerat că se aplică TVA la valoarea despăgubirii, nu a aplicat coeficientul de uzură al
bunurilor imobile, nu a precizat în motivare modalitatea de aplicare a francizei contractuale şi
a calculat în mod incorect dobânda legală, aspecte faţă de care atât elementele calculului, cât
şi valorile avute în vedere de instanţa de fond sunt ori incorecte, ori imposibil de determinat.
Deosebit de aceasta, a solicitat reducerea cheltuielilor solicitate de reclamantaapelantă. În final, a precizat că în mod corect instanţa de fond a respins obiecţiunile la raportul
de expertiză formulate de reclamantă, apreciind că acestea nu se încadrează în regulile
procedurale.
Analizând apelul dedus spre soluţionare, Curtea a reţinut următoarele:
Este cert faptul că la data de 14.04.2010 a fost încheiat între părţile din prezenta cauză
un contract de asigurare, obiectivat prin poliţa seria B nr. 1004439, având ca obiect asigurarea
unor bunuri constând în abator, clădire şi dependinţe situate în localitatea L. sat R. jud. S.,
durata contractului fiind de 3 ani. La data de 09.03.2011 a survenit unul din riscurile
asigurate, respectiv un incendiu care a afectat bunurile în cauză, dauna pricinuită nefiind
totală. Ulterior, reclamanta-apelantă a procedat la remedierea pagubelor cauzate de incendiu.
În temeiul amintitului contract de asigurare şi subsecvent survenirii riscului asigurat,
apelanta-pârâtă a procedat la achitarea unor sume de bani, cu titlu de despăgubire, respectiv
2.408.690 lei (remiterea sumei fiind recunoscută de reclamantă) precum şi suma de
669.877,60 lei ce a făcut obiectul unei oferte reale urmate de consemnaţiune (filele 113-117
ds Tribunal), plată valabilă, fiind apreciate ca îndeplinite exigenţele art. 1115 Cod civil. În
consecinţă, suma totală achitată de pârâtă cu titlu de despăgubire este de 3.078.567,60 lei.
I. O primă problemă aflată în dispută o reprezintă cuantumul sumei asigurate în
temeiul menţionatului contract. În acest sens judecătorul fondului a apreciat această sumă ca
fiind 18.000.000 lei. În opinia Curţii, această statuare nu este una corectă. Astfel, este real
faptul că amintita poliţă are consemnată cifra de 18.000.000 lei ca reprezentând suma totală
asigurată. Însă, din examinarea aceluiaşi document rezultă că durata convenţie în cauză a fost
de 3 ani, în dreptul fiecărui an fiind consemnată o valoare asigurată de 6.000.000 lei. Este
contrară logicii o fracţionare a sumei totale asigurate în funcţie de numărul de ani pe durata
cărora se desfăşoară contractul, valoarea respectivei sume neputând varia; este rezonabil a se
presupune că suma de 18.000.000 lei reprezintă o eroare comisă de reprezentantul pârâtei cu
ocazia completării poliţei; simplul fapt că acesta are calitatea de profesionist nu poate duce la
concluzia că interpretarea dispoziţiilor din convenţia părţilor ar trebui efectuată trunchiat, fără
coroborarea celorlalte menţiuni din cuprinsul actului. În sprijinul menţionatei concluzii cu
privire la suma asigurată vin şi menţiunile din cererea-formular depusă în original la dosarul
cauzei (apel), unde se menţionează de către reprezentantul apelantei suma asigurată în
cuantum de 6.000.000 lei, adresa emisă de către aceeaşi parte indicând aceeaşi sumă ca
valoare a bunului asigurat (fila 8 ds ). De asemenea, poliţa anterioară încheiată între aceleaşi
părţi cu privire la acelaşi bun asigurat (fila 37 ds) relevă aceeaşi valoare a sumei asigurate.
Prin urmare, în considerarea celor anterior menţionate Curtea a reţinut că suma asigurată în
temeiul convenţiei încheiate între părţi este de 6.000.000 lei.
II. O altă problemă în discuţie, neanalizată de judecătorul de primă instanţă ca urmare
a concluziilor acestuia referitoare la valoarea sumei asigurate, o reprezintă o potenţială
incidenţă a subasigurării, fapt clamat de apelanta-pârâtă. Astfel, este real că dispoziţiile art.
28 din Legea nr. 136/1995 prevăd reducerea indemnizaţiei de asigurare în situaţia existenţei
unei disproporţii între valoarea bunului la momentul producerii evenimentului asigurat şi
suma asigurată. Proba disproporţiei de valoare incumbă, potrivit art. 1169 Cod civil 1864
(incident în cauză), acelei părţi care reclamă existenţa situaţiei anterior menţionate, respectiv
apelanta-pârâtă. Curtea apreciază însă că amintita parte nu a reuşit să producă probe în
sprijinul celor afirmate. Astfel, în dovedirea tezei subasigurării partea menţionată a făcut
trimitere la expertiza extrajudiciară întocmită de expert D. (fila 63 ds) în iulie 2012 , care
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indică o valoare de înlocuire la nou a bunurilor asigurate de 10.908.400 lei. Aceeaşi parte
depune însă, în susţinerea apărărilor sale (iterate şi în cuprinsul concluziilor scrise fila 218 ds)
un alt raport de evaluare extrajudiciar, întocmit la momentul aprilie 2009, care relevă o
valoare de piaţă a bunurilor asigurate de 6.515.000 lei. În acest context, trebuie menţionată
valoarea probatorie a expertizelor extrajudiciare în cadrul procesului civil, acestea nefiind
opozabile părţii adverse, având a fi considerate ca simple înscrisuri. În cauză se constată că
înscrisurile depuse de parte în susţinerea afirmaţiei analizate conţin date contradictorii,
neexistând elemente probatorii care să ducă instanţa la concluzia că vreuna din cele doua
expertize judiciare ar avea un grad de pertinenţă mai mare. Mai mult decât atât, deşi pârâtei ia fost încuviinţată de către prima instanţă administrarea probei cu expertiza evaluatorie, acesta
nu a solicitat încuviinţarea de către judecător a unor obiective de expertiză vizând stabilirea
valorii bunurilor asigurate la momentul producerii incendiului, în vederea susţinerii tezei
subasigurării. În concluzie, Curtea a apreciat că nu există suficiente elemente probatorii care
să ateste ipoteza subasigurării, astfel încât susţinerile apelantei-pârâte în acest sens nu pot fi
primite.
III. Un alt element cu privire la care părţile sunt în dezacord îl reprezintă valoarea
lucrărilor necesare pentru aducerea bunurilor afectate de incendiu la starea acestora de
dinaintea surveniri riscului asigurat. În acest sens era imperativ a se proceda la administrarea
unei probe cu expertiza evaluatorie a imobilelor afectate, sens în care judecătorul de primă
instanţă a şi procedat. Nelegală este însă modalitatea prin care acesta a înţeles să soluţioneze
obiecţiunile părţilor cu privire la concluziile expertului, în sensul respingerii acestora ca
inadmisibile. Astfel, nu există norme de procedură care să prohibească dreptul părţilor de a
formula obiecţiuni faţă de statuările din raportul de expertiză, în situaţia în care instanţa a
încuviinţat participarea la lucrări şi a unor experţi desemnaţi de părţi. În consecinţă Curtea,
analizând obiecţiunile formulate de părţi, a dispus efectuarea unui supliment la raportul iniţial
întocmit, concluziile acestuia fiind depuse la dosarul cauzei. În sensul celor de mai sus trebuie
arătat că, prin raportul de expertiză depus în primă instanţă (vol V expertiză), specialistul
desemnat a arătat că valoarea de reparaţie/reconstrucţie a imobilelor afectate de incendiu se
ridică la suma de 4.492.652,03 lei, fără TVA, sumă avută în vedere şi de către Tribunal.
Analizând obiecţiunile formulate de părţi, expertul a depus la dosarul cauzei suplimentul la
raport (filele 167-189 ds apel), document în cuprinsul căruia specialistul a analizat criticile
părţilor şi, în anumite cazuri, şi-a reconsiderat poziţia, în sensul modificării corespunzătoare a
concluziilor cuprinse în document; faţă de supliment numai apelanta-reclamantă a înţeles să
formuleze obiecţiuni. Cu privire la aceste obiecţiuni, Curtea a reţinut că acestea sunt în fapt o
reiterare a criticilor raportului de expertiză efectuate în faţa primei instanţe, expertul
răspunzând punctual şi lămuritor acestora în cuprinsul suplimentului la raport depus în apel.
Un ultim aspect semnalat de către apelanta-reclamantă prin obiecţiuni are a fi lămurit, şi
anume modul în care expertul stabileşte, în finalul suplimentului la raport, suma necesară
pentru aducerea imobilelor la forma anterioară, respectiv 4.237.464,21 lei, exclusă fiind
contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobile cu ocazia reparaţiilor. Cu privire la acest
aspect, trebuie arătat că, aşa cum expertul precizează în cuprinsul răspunsului la obiecţiunile
SC A. (fila 173 apel), suma anterior menţionată a fost obţinută prin totalizarea sumelor
prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul general, fiind
aduse şi argumente pertinente în favoarea acestei modalităţi de calcul. Prin urmare, având în
vedere cele anterior enunţate, Curtea va avea în vedere că suma necesară pentru aducerea
bunurilor asigurate la starea acestora de dinaintea survenirii evenimentului asigurat este de
4.237.464,21 lei. În acest sens, susţinerile apelantei-reclamante cu privire la o valoare mult
superioară a despăgubirii sunt nefondate, cum nefondate sunt şi susţinerile apelantei-pârâte
privitoare la aplicarea unui coeficient de uzură la valoarea bunurilor afectate. Astfel, este real
faptul că dispoziţiile art. 7.2 lit. b din condiţiile specifice aferente poliţei de asigurare în cauză
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prevăd scăderea deprecierii datorate uzurii bunului asigurat din cuantumul despăgubirii, însă,
după cum anterior s-a menţionat, prin suplimentul la raportul de expertiză, necontestat de
asigurator, expertul a stabilit valoarea despăgubirii având în vedere cheltuielile necesare
pentru readucerea bunurilor la momentul anterior izbucnirii incendiului, fiind deci avute în
vedere şi eventuale deprecieri apărute ca urmare a uzurii bunurilor. Nu pot fi avute în vedere
susţinerile din expertiza judiciară efectuată de expert D.I., întrucât, pe de o parte, aceasta nu
este opozabilă părţii adverse, şi, pe de altă parte, în cuprinsul amintitei lucrări se face o
evaluare la nou a imobilelor în speţă, fără a se lua deci în calcul pretinsa uzură. În plus, chiar
dacă s-ar fi luat în calcul acest ultim aspect menţionat trebuie avut în vedere că lucrarea a fost
întocmită la momentul iunie 2012, după o perioadă de timp considerabilă de la producerea
incendiului, şi, pe de altă parte, o stabilire a uzurii unei construcţii prin aplicarea unui procent
nu apare ca fiind o metodă caracterizată de rigoare ştiinţifică, exigenţele unei lucrări de
expertiză impunând examinarea concretă a construcţiilor şi identificarea punctuală a
eventualelor degradări produse ca urmare a trecerii timpului.
IV. Apelanta-pârâtă iterează în cuprinsul motivelor de apel şi o critică vizând greşita
reţinere de către judecătorul de primă instanţă a franşizei contractuale. Din examinarea
hotărârii apelate Curtea constată că, într-adevăr, nu reiese cu certitudine modalitatea în care a
fost dedusă din calculul despăgubirii valoarea franşizei. Potrivit menţiunilor din poliţă,
drepturile asiguratului sunt grevate de o franşiză de 0,5%, procent care are a fi raportat la
suma asigurată, date fiind şi prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 (forma în
vigoare la data încheierii contractului). Prin urmare, cuantumul despăgubirii cuvenite
asiguratului are a fi diminuat cu suma de 30.000 lei, reprezentând franşiza.
V. În fine, aceeaşi apelantă-pârâtă critică obligarea sa la plata TVA-ului aferent sumei
stabilite cu titlu de despăgubire. Curtea a considerat şi aceste critici ca întemeiate; astfel, pe de
o parte, este real că apelante-reclamantă nu a solicitat prin acţiunea introductivă de instanţă
obligarea pârâtei la plata TVA aferent despăgubirilor cuvenite, deci judecătorul fondului a dat
ceea ce nu s-a cerut. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar aprecia că s-a solicitat inclusiv TVA-ul
aferent despăgubirilor, soluţia de admitere a acestei solicitări apare, de asemenea, ca fiind
eronată. În primul rând, invocarea dispoziţiilor art. 5.3 din condiţiile specifice de asigurare
(fila 232 ds-verso) este greşită. Aceste prevederi fac vorbire despre suma asigurată. În ceea ce
priveşte despăgubirea sunt incidente dispoziţiile art. 7.8 din aceleaşi Condiţii (fila 233 ds
Tribunal), care exclud de la plată taxele pe care asiguratul are dreptul de a le deduce conform
legislaţiei fiscale. În speţă, asiguratul are dreptul de deducere a TVA-ului aferent lucrărilor de
reparaţii efectuate. Curtea a ajuns la această concluzie având în vedere dispoziţiile art. 141
alin. 2 lit. b şi art. 145-147 din Legea nr. 571/2003, interpretarea oferită de organul fiscal
acestor norme (fila 132). În plus, reclamanta a recuperat deja o parte din TVA-ul aferent
lucrărilor de remediere a daunelor, astfel cum rezultă din procesul-verbal nr. 17213/
15.10.2014, întocmit de reprezentanţii ANAF (fila 153). Nu în ultimul rând, trebuie arătat că
reclamanta nu a făcut dovada că a comunicat pârâtei exemplarele originale ale facturilor
achitate subsecvent lucrărilor de reparaţii efectuate, fapt de natură a consolida ideea că partea
menţionată a iniţiat sau va iniţia demersuri pentru recuperarea taxei, având în vedere că un
asemenea demers presupune depunerea la organul fiscal a originalelor facturilor în cauză,
potrivit pct. 46 alin. (1) din H.G. nr. 44/2004, emise în explicitarea Titlului VI din Legea nr.
571/2003.
Pe cale de consecinţă, având în vedere cele anterior menţionate, Curtea a reţinut că,
subsecvent producerii evenimentului asigurat, suma necesară pentru remedierea avariilor
suferite se ridică la 4.237.464,21 lei (conform raportului de expertiză), la care se adaugă suma
de 260.869 lei, reprezentând cheltuieli de curăţenie la locul incendiului, efectuate prin
intermediul SC A. P. SRL, aspect reţinut de judecătorul de primă instanţă şi necontestat de
apelanta-pârâtă. Din totalul celor două sume are a fi scăzută suma de 26.403 lei reprezentând
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contravaloarea deşeurilor valorificate de apelanta-reclamantă, aspect de asemenea necontestat
de apelanta-pârât, precum şi franşiza în cuantum de 30.000 lei. Consecutiv efectuării
operaţiunilor aritmetice anterior menţionate şi având în vedere plata în valoare de
3.078.567,60 lei deja efectuată de pârâtă, rezultă o diferenţă de 1.363.362,61 lei, ce are a fi
achitată în contul despăgubirilor datorate.
Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 296 Cod de procedură civilă şi prin
prisma considerentelor anterior expuse, Curtea va admite apelurile promovate şi va schimba
în parte hotărârea de primă instanţă, în sensul celor menţionate.
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, Curtea reţine că apelanta-reclamantă a
efectuat astfel de cheltuieli în cuantum de 28.628 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru,
timbru judiciar şi onorariu avocat (filele 72, 92, 235) în timp ce apelanta-pârâtă a făcut dovada
efectuării unor cheltuieli în valoare de 54.172,85 lei, reprezentând taxă de timbru şi timbru
judiciar (fila 51). Urmare a admiterii apelurilor are a se da eficienţă dispoziţiilor art. 274 Cod
de procedură civilă, cu observarea însă a faptului că, în ansamblu, poziţia procesuală a pârâtei
apare ca fiind mai dezavantajată, aceasta beneficiind, practic, numai de o parte din
considerentele deciziei ce îi sunt favorabile. Prin urmare, având în vedere şi gradul diferit în
care revine culpa procesuală părţilor din speţă, Curtea a apreciat ca echitabil a se face
aplicarea dispoziţiilor art. 276 Cod de procedură civilă, cu consecinţa compensării integrale a
cheltuielilor de judecată efectuate de părţi.
19. Culpa concurentă a victimei accidentului de circulație. Criterii de
individualizare a cuantumului daunelor morale.
În stabilirea cuantumului daunelor morale, instanţa are în vedere şi culpa concurentă
a reclamantului de 10%, şi împrejurarea că, din probele aflate la dosar, nu rezultă că acesta
ar fi suferit urmări dăunătoare permanente sau mai de lungă durată decât cele reţinute în
certificatul medico-legal.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 33/29 .01.2016
Prin sentinţa nr. 56 din 28 septembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, a
admis, în parte, acţiunea formulată de reclamantul P.P., în contradictoriu cu pârâta S.C. A.A.
SA, intervenientă forţată fiind J.T. şi a obligat pârâta să plătească reclamantului P.P. daune
materiale în cuantum de 899,76 lei şi daune morale în cuantum de 25.000 euro.
De asemenea, a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor
de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă, a reţinut, în
esenţă că din cercetările efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, la data
de 10.04.2012, în timp ce conducea autoturismul marca SO cu nr. de înmatriculare xxx, pe
calea de acces ce face legătura dinspre Mănăstirea „AMD” din sat G., de pe raza com.DA,
str.C din mun.VD, intervenienta forţată J.T. nu a acordat prioritate de trecere la intrarea în
str.C. autoutilitarei marca VWT cu nr. yyy, condusă de reclamantul P.P., intrând în coliziune
cu aceasta, în urma accidentului rezultând rănirea gravă a reclamantului P.P., conform
certificatului medico – legal nr. aaa/02.05.2012 eliberat de Cabinetul Medico – Legal CM, din
care rezultă că a suferit leziuni care au necesitat 45 – 50 zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare de la data producerii, cu pierderea consecutivă a capacităţii de muncă pe această
perioadă.
Prin ordonanţa din data de 31.03.2014, pronunţată de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Vatra Dornei, s-a dispus clasarea cauzei penale faţă de conducătoarea auto J.T.
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pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, întrucât fapta nu mai era
prevăzută de legea penală drept infracţiune.
Prima instanţă a reţinut faptul că, la data producerii evenimentului rutier, autoturismul
marca SO cu nr. de înmatriculare xxx, era asigurat la societatea pârâtă, S.C. A.A. SA în baza
poliţei seria RO/000 nr.000, valabilă în perioada 15.02.2012 – 14.02.2013.
Referitor la reţinerea culpei în producerea accidentului, instanţa de fond a constatat că
rezultă din probele administrate în cauză, respectiv înscrisurile ce au vizat cauza penală şi,
respectiv, ordonanţa de clasare, necontestată.
În cadrul cauzei penale, s-au efectuat expertize auto, raportul de expertiză tehnică
nr.00/25.11.2013 întocmit de Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice I., care a
concluzionat că reclamantul, care conducea autoutilitara cu nr. yy circula cu o viteză
probabilă de 72 km/h, iar autoturismul condus de intervenienta forţată J.T., cu nr. xx, circula
cu o viteză probabilă de 11 km/h, situaţie coroborată cu expertiza tehnică auto, care a reţinut
că reclamantul P.P., ar fi putut evita producerea accidentului prin acţionarea sistemului de
frânare al autoutilitarei şi oprirea până la locul impactului, dacă ar fi circulat cu cel mult 62
km/h.
Concluzia stabilită în baza raportului de expertiză a fost aceea că starea de pericol
iminent a fost generată de pătrunderea pe str. C. a autoturismului marca SO, condus de
intervenienta J.T., fără a acorda prioritate de trecere autoutilitarei marca VWT, aceasta
aflându-se la 40,35 m faţă de locul impactului, distanţă de la care putea şi trebuia să fie
observată, astfel că aceasta putea preveni cu certitudine producerea accidentului, dacă anterior
pătrunderii pe str. C. se asigura şi acorda prioritate de trecere autovehiculelor ce aveau acest
drept.
Prima instanţă a avut în vedere disp. art. 49, 50 din Legea nr. 136/1995, art. 26 din
anexa la ordinul CSA 14/2011, privind Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul
preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
În cauză, reclamantul P.P.a formulat cerere de despăgubiri persoana vătămată în
accident, iar în analizarea daunelor morale, Tribunalul Suceava a avut în vedere faptul că
acesta a suferit vătămări corporale, acestea fiind urmarea directă a accidentului rutier suferit la
10.04.2012, pentru vindecarea cărora ar fi necesitat 45-50 zile de îngrijiri medicale, aşa cum
rezultă din certificatul medico – legal nr. aaa/02.05.2012.
În această situaţie, prima instanţă a apreciat că prejudiciul constând în vătămarea
sănătăţii unei persoane poate avea ca urmare fie pierderea, fie reducerea capacităţii sale de
muncă şi fără a avea ca şi consecinţă constituirea unei surse de dobândire a unor venituri
suplimentare, repararea prejudiciului trebuie să răspundă necesităţii de a înlătura integral
efectele faptei prejudiciabile, iar aceasta nu este posibil fără acordarea daunelor materiale care
ar urma să cuantifice cheltuielile necesare urmării unui tratament medicamentos adecvat.
Ca şi daune materiale, reclamantul a solicitat suma de 2500 euro, fără a arăta în ce
constau acestea, făcând doar trimitere pe parcursul judecăţii la conţinutul dosarului de
urmărire penală, în care se regăsesc o serie de înscrisuri privind cheltuielile făcute ulterior
accidentului, astfel că, faţă de înscrisurile depuse la dosarul de urmărire penală, a acordat
reclamantului următoarele sume: 140,76 lei, contravaloare testare alcoolemie; 38 lei
consultaţie medicală, 18 lei radiografie, 10 lei contravaloare fişă ambulator neurochirurgie,
215 lei contravaloare servicii medicale; 38 lei contravaloare transport; 440 lei contravaloare
CT craniu şi coloană vertebrală.
Decontul de cheltuieli, vizând cheltuielile cu care Spitalul Militar de Urgenţă CN se
putea constitui parte civilă nu a fost avut în vedere de către instanţa de fond, iar pentru restul
sumelor de până la 2500 euro, nu s-au depus înscrisuri şi nici alte probe nu s-au solicitat şi
administrat.
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Tribunalul Suceava a mai reţinut că este ţinut, din punctul de vedere al probatoriului,
de prevederile art. 49 alin. (1) pct. 1 din Ordinul CSA nr. 14/2011 ce impun o anumită rigoare
sub acest aspect, stabilind ce sume i se cuvin reclamantului.
Faţă de dispoziţiile art. 129 teza finală Cod procedură civilă, a apreciat că reclamantul
nu a demonstrat întinderea întregului prejudiciului material solicitat.
Totodată a reţinut că reclamantul a mai solicitat stabilirea unor daune morale,
posibilitatea acestora fiind prevăzută de art.26 alin. (1) lit. a) şi 49 alin. (1) pct.1 lit. f) din
Ordinul CSA 14/2011.
Ca urmare a evenimentului rutier, reclamantul la data de 10.04.2012 a suferit un
prejudiciu moral, ca urmare a schimbărilor survenite în viaţa de zi cu zi, a pierderii capacităţii
de muncă pe perioada indicată în certificatul medico – legal, a imposibilităţii temporare de a
participa la viaţa socială, aşa cum era aceasta anterior evenimentului, ţinând cont de faptul că
este o persoană tânără, activă.
Pe aceste considerente, prima instanţă a avut în vedere caracterul complex al
prejudiciului suferit de reclamant, respectiv fizic şi psihic, în raport de care acesta este
îndreptăţit la acordarea unor despăgubiri băneşti, astfel că daunele patrimoniale acordate
pentru repararea prejudiciului nepatrimonial trebuie să reflecte o concordanţă valorică exactă
între cuantumul lor şi gravitatea prejudiciului la a cărui reparare sunt destinate să contribuie.
La determinarea cuantumului despăgubirilor morale, instanţa de fond a avut în vedere
principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat, iar cum restabilirea situaţiei anterioare,
referitoare la prejudiciul moral este aproape imposibilă, a apreciat că prin despăgubirile
acordate s-ar asigura o uşurare a suferinţelor reclamantului şi obţinerea unor satisfacţii de
către acesta, reţinând şi faptul că repararea prejudiciului ar avea drept scop înlăturarea
efectelor faptului prejudiciabil, iar nu o sursă de dobândire a unor venituri suplimentare faţă
de paguba suferită.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel pârâta S.C. A.A. SA, solicitând admiterea
apelului, modificarea sentinţei civile atacate, în sensul acordării despăgubirilor în concordanţă
cu dispoziţiile art. 43 şi urm. din Ordinul 14/2011 şi ale art. 54 din Legea 136/1995.
În motivarea apelului, a arătat că reclamantul a solicitat obligarea sa la plata sumelor
de 45.000 euro cu titlu de daune morale, 2.500 euro cu titlu de daune materiale, cu cheltuieli
de judecată, ca urmare a faptului că a fost victima unui accident de circulaţie produs la data de
10.04.2012, orele 20,10, din culpa exclusivă a pârâtei J.T., conducătoarea autoturismului
marca SO, înmatriculat sub nr. xxx, autovehiculul deţinând, la data producerii evenimentului,
asigurare RCA emisă de către ea.
A arătat faptul că, raportat la conţinutul probatoriului administrat şi la dispoziţiile
legale incidente, sumele acordate nu sunt justificate, impunându-se modificarea hotărârii
atacate şi diminuarea despăgubirilor acordate.
În ceea ce priveşte daunele materiale acordate, în cuantum de 899,76 lei, a precizat că
prima instanţă a dispus plata acestei sume identificată prin adiţionarea chitanţelor depuse la
dosarul cauzei, privind cheltuielile ocazionate cu tratamentul reclamantului în urma
accidentului, apreciind că pentru restul sumei solicitate, până la 2500 euro, nu s-au depus
înscrisuri şi nici alte probe nu s-au solicitat şi administrat şi că valoarea indicată de instanţa
reprezintă toate cheltuielile probate de reclamant că s-au efectuat în urma accidentului de
circulaţie.
A învederat că modul de stabilire a acestei sume şi valoarea ei au fost calculate de
către instanţa, fără a avea în vedere situaţia de fapt în care a avut loc accidentul şi chiar aşa
cum rezultă chiar motivarea sentinţei atacate, din înscrisurile aflate la dosar şi din concluziile
dosarului penal, vinovăţia, în ce priveşte producerea accidentului de circulaţie, aparţine şi
reclamantului care circula cu viteza de 72 km/h în localitate, expertiza tehnică administrată în
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dosarul penal, indicând viteza de 62 km/h, ca fiind maxima posibilă pentru deplasarea
reclamantului, în condiţiile în care acesta putea evita accidentul.
Întrucât la culpa comună a celor doi conducători auto nu a fost stabilit procentul de
vinovăţie al fiecăruia, se impune a se constata existenţa unei culpe comune egale a celor doi
conducători, de câte 50% în producerea evenimentului asigurat, aceasta fiind reţinută de către
prima instanţă doar în ceea ce priveşte acordarea daunelor cu caracter nepatrimonial,
apreciind-o ca o eroare a instanţei de fond, care a aplicat discriminator principiul
proporţionalităţii gradului de culpă în acordarea despăgubirilor doar în ceea ce priveşte
prejudiciul cu caracter nepatrimonial, iar referitor la cel material, nu s-a mai raportat la
aceleaşi principii.
A apreciat că textele aplicabile în cauză sunt dispoziţiile art. 28 din Ordinul 14/2011,
dispoziţiile art. 1370 şi ale art. 1371 Noul Cod civil.
Astfel, întrucât dispoziţiile legale nu fac nicio diferenţiere ori posibilitate de trimitere
la un asemenea principiu, în ceea ce priveşte caracterul prejudiciului ce urmează a fi acoperit
material sau moral, nici instanţa nu putea să facă diferenţa, întrucât ubi lex non distinguit nec
nos distinguere debemus.
Faţă de această situaţie, a apreciat că se impune constatarea unei culpe comune a celor
doi conducători auto, în producerea evenimentului şi ajustarea cuantumului despăgubirilor
materiale acordate reclamantului prin reducerea acestora cu 50%, faţă de valoarea constată de
instanţa de fond.
Cu privire la daunele morale acordate reclamantului, a arătat că valoarea solicitată prin
cererea de chemare în judecată a fost de 45.000 euro, pe care a apreciat-o ca rezonabilă pentru
a-i acoperi suferinţa cu caracter nepatrimonial ce a încercat-o în urma accidentului şi a celor
45-50 zile de îngrijiri medicale pentru refacerea stării de sănătate, dar acesta nu a propus şi
nici nu s-au administrat la instanţa de fond nici un fel de mijloace probatorii, pentru a putea
stabili legătura între sumele solicitate şi modul în care acesta a avut de suferit. Chiar şi în
aceste condiţii a lipsei probatoriului, prima instanţa a apreciat că valoarea despăgubirilor ce i
s-ar putea acorda şi culpa comună a reclamantului în producerea accidentului, este în cuantum
de 25.000 euro, mai mult de jumătate din suma pretinsă.
A precizat faptul că nu este de acord cu această apreciere a instanţei de fond, întrucât
stabilirea valorii despăgubirii, în ce priveşte prejudiciul cu caracter nepatrimonial trebuie
raportată la culpa comună a celor doi conducători auto în producerea accidentului; situaţia
socială şi persoana reclamantului, apte să producă efect în ce priveşte întinderea prejudiciului
cu caracter nepatrimonial şi dispoziţiile legale din art. 49, alin. (l), lit. f) din Ordinul 14/2011.
Referitor la culpa comuna a celor doi conducători auto, se impune ca, la stabilirea
despăgubirilor cu caracter nepatrimonial ar trebui să se ţină cont de dispoziţiile arătate la pct.
1 din apel.
A învederat că instanţa de fond nu a ţinut seama de gradul de culpă a celor implicaţi în
accident, care nu a fost dovedit, situaţie în care se impune acordarea acestuia în cote egale, de
50% şi ca atare, faţă de pretenţia formulată cu titlu de daune morale, în cuantum de 45.000
euro, chiar dacă ar fi fost dovedită, nu putea fi acordată întrucât reclamantul este şi el
răspunzător, în proporţie de 50%, de producerea accidentului.
Pe de altă parte, raportat la valoarea pretinsă pentru daune morale, nu se poate acorda
mai mult de 22.500 euro, în condiţiile în care sunt îndeplinite şi condiţiile privind dovada
suferinţei încercate şi a disconfortului creat reclamantului, la care se adaugă şi verificarea
îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 49 alin.(l), lit. f) din Ordinul 14/2011 al Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
A mai arătat că instanţa de fond a făcut o greşită apreciere a valorii indemnizaţiei de
despăgubire pentru daunele morale, raportat la elementele de individualizare a prejudiciului
moral cauzat, a suferinţei încercate cu accidentul, vătămarea şi recuperarea fizică, la care se
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adaugă şi disconfortul din viaţa reclamantului cauzat de acea schimbare survenită în modul de
viaţă, capacitatea sa de muncă, efortul depus şi toate inconvenientele legate de deturnarea
cursului firesc al vieţii păgubitului.
De altfel, a subliniat faptul că, deşi nu s-a avut în vedere nici un element de
individualizare a acestor repere, nefiind administrată nicio probă de către reclamant, instanţa
de judecată a apreciat ca rezonabilă acordarea sumei de 25.000 euro pentru repararea daunelor
morale încercate, or, această valoare nu este acceptabilă, nefiind dovedite acele schimbări din
viaţa socială a reclamantului, faţă de situaţia acestuia dinaintea accidentului şi cea de după
accident ce ar fi necesitat anumite eforturi de adaptare, care ar fi creat disconfort şi suferinţă
acestuia.
De asemenea, nu se cunoaşte în ce măsură şi grad, capacitatea de muncă a
reclamantului a fost afectată, dacă acesta presta o activitate remunerată şi dacă accidentul a
dus la imposibilitatea continuării activităţii.
Arată că suferinţa morală şi disconfortul încercat sunt de netăgăduit în orice asemenea
situaţie, indiferent dacă este vorba de cel vinovat de producerea accidentului ori de altă
persoană implicată, dar pentru acordarea de compensaţii pentru aceste suferinţe, mai ales întrun proces, se impune a se proba pentru a exista un temei pentru instanţa de judecată în
acordarea unei sume, mai mari sau mai mici şi cu toate acestea, nu sunt fundamente pentru
acordarea sumei de 25.000 euro, ca reparaţie morală, pe care o apreciază mult prea mare faţă
de situaţia de fapt şi nedovedirea acelor repere pe care trebuia să le aibă în vedere prima
instanţă.
A precizat că la aprecierea cuantumului acestor despăgubiri trebuie să reţină
dispoziţiile art. 49 alin. (1) lit. f) din Ordinul nr. 14/2011, potrivit cărora „La stabilirea
despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere …
în caz de vătămare corporală …daunele morale …în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa
din România”.
La fel de important precum aceste aspecte legale se regăseşte necesitatea orientării
hotărârii în direcţia practicii instanţelor de judecată în materie, cerinţă legală care obligă
instanţa să pronunţe o hotărâre de acordare a despăgubirilor pentru daune morale, în
conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România, aceasta fiind astfel obligatorie pentru
instanţa de judecată, nefiind o chestiune facultativă.
A precizat că aceste aspecte au fost arătate şi la instanţa de fond la care se adaugă
depunerea de hotărâri definitive, pronunţate de trei curţi de apel diferite, nu a ţinut cont de
acestea şi chiar dacă reclamantul nu a depus nicio decizie de speţă care să-i susţină valoarea
pretenţiei de 45000 euro, ori de 25000 euro, hotărârile depuse indicând sume între 2500 şi
5000 euro, prin hotărârea atacată se acordă în mod ilegal, despăgubiri care încalcă dispoziţiile
legale arătate, ducând astfel la o îmbogăţire fără justă cauză a reclamantului.
A concluzionat că soluţia care se impune este modificarea hotărârii atacate în sensul
diminuării despăgubirilor şi acordarea acestora în concordanţă cu jurisprudenţa depusă în
cauză.
În drept, a invocat disp. art. 43, 48, 49, 53 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor 14/2011, art. 54, din Legea 136/1995, art. 411, art. 480 alin.(2) Cod procedură
civilă.
Prin întâmpinare (f. 23 dosar apel), intimata – pârâtă J.T. a arătat că este de acord cu
apelul declarat, precizând faptul că în producerea evenimentului rutier, culpa, aparţine în
egală şi reclamantului, care circula cu o viteză peste limita legală (72 km/h ), pe un sector de
drum, unde aceasta era de 50 km/h, iar viteza stabilită de expert pentru evitarea accidentului
era de 62 km/h, astfel că daunele morale ce trebuiau acordate, să fie în cuantum de 50%, faţă
de cele ce au fost stabilite prin sentinţa atacată.
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Prin întâmpinare (f. 2 – 27 dosar apel), reclamantul intimat P.P. a solicitat respingerea
apelului ca nefondat, menţinerea sentinţei instanţei de fond, precizând că sunt netemeinice
criticile aduse sentinţei apelate, în ceea ce priveşte cuantumul daunelor materiale.
A considerat aşa cum rezultă din actele dosarului şi a raportului de expertiză tehnică,
s-a stabilit că producerea accidentului cade în mod exclusiv în sarcina persoanei asigurate,
J.T., motiv pentru care nu pot fi reţinute argumentele apelantei în sensul că instanţa de fond
urma să reţină culpa concurentă a sa şi a intervenientei forţate.
Pe de altă parte, în raport de opinia apelantei, referitor la faptul că se impunea reţinerea
unei culpe concurente în proporţie de 50 % în producerea accidentului, faţă de lipsa probelor
concludente din care să rezulte că ar fi avut o culpă concurentă în producerea accidentului şi
că gradul de culpă al acestuia ar fi în proporţie de 50% şi nicidecum mai mic, a arătat că nu
este de acord cu aceasta, întrucât principala obligaţie pe care o avea intervenienta forţată era
cea de a se asigura în momentul în care efectua manevra rutieră în urma căreia a fost produs
accidentul, principala obligaţie a participanţilor la traficul rutier fiind cea de evitare a unor
situaţii de pericol pentru circulaţia rutieră şi nu cea de a evita în orice mod conducătorii auto
iresponsabili.
A considerat nefondate criticile legate de gradul de culpă al apelantei şi ca atare, nu se
poate reţine nici aplicarea disp. 28 din Ordinul 14/2011, care prevede că în situaţia în care nu
se poate stabili şi întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale,
din simplul motiv că, faţă de situaţia de fapt, se poate decela foarte uşor faptul că persoana
asigurată a avut contribuţia unică şi decisivă în producerea accidentului, or, contribuţia acestei
persoane a fost decisivă în condiţiile în care dacă nu apărea brusc pe carosabil fără să se
asigure, ci se asigura şi lăsa automobilul intimatului să treacă acea zonă de risc, nu se
producea nici un accident rutier.
A mai arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea 136/1995 privind asigurările şi
reasigurările în România, asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare,
pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de
autovehicule, iar potrivit disp. art. 50 din aceeaşi lege, despăgubirile se acordă pentru sumele
pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată,
persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori
distrugerea de bunuri, dispoziţii coroborate cu cele ale art. 55 din acelaşi act normativ, potrivit
cărora acestea se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite.
Astfel, în materia asigurării de răspundere civilă auto, răspunderea asigurătorului faţă
de persoana prejudiciată este o răspundere contractuală, asumată prin contractul de asigurare,
fiind o răspundere directă, decurgând din achiesarea asigurătorului la riscurile conduitei
asiguratului, iar prin acoperirea prejudiciului suferit de terţul victimă a accidentului de
circulaţie, asigurătorul nu face o plată pentru făptuitor şi nici alături de acesta, ci îşi
îndeplineşte obligaţia proprie, asumată prin contractul de asigurare, el suportând în mod
efectiv şi definitiv întregul prejudiciul cauzat din culpa asiguratului.
A apreciat că sunt neîntemeiate criticile aduse soluţiei instanţei privind cuantumul
compensaţiilor pentru daunele morale suferite de reclamant, în condiţiile în care despăgubirile
materiale se stabilesc pe bază de probe directe, iar despăgubirile pentru daunele morale se
stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată.
După cum a arătat şi societatea pârâtă, dauna morală constă în atingerea adusă
valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului,
sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte
valori similare şi chiar dacă stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu
nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de
criterii cum ar fi: consecinţele negative suferite fie cel în cauză pe plan fizic şi psihic,
importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu
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care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia
familială, profesională şi socială.
A arătat că este fără putinţă de tăgadă că a suferit traume fizice şi psihice accentuate,
ca urmare a accidentului rutier provocat de numita J.T. şi că suferinţele victimelor
accidentului au fost unele accentuate, acestora fiindu-le limitată posibilitatea de a desfăşura
activităţi cotidiene, provocându-i-se în acelaşi timp şi suferinţe fizice însemnate.
În contextul circumstanţelor cauzei, fără a maximiza în vreun fel suferinţele reale
suferite, a apreciat că suma de 25.000 euro acordată acestuia cu titlu de compensaţii morale,
constituie o satisfacţie echitabilă, iar o minimizare a despăgubirilor solicitate cu acest titlu ar
reprezenta o soluţie inechitabilă faţă de suferinţele încercate de persoana reclamantului.
De altfel, societatea pârâtă a formulat motivele de apel la modul general, neprecizând
suma ce s-ar fi justificat în speţă, menţionând doar că prejudiciul moral trebuie
reindividualizat, având în vedere faptul că la dosarul cauzei nu există un probatoriu din care
să rezulte un prejudiciu într-un cuantum atât de ridicat, în lipsa unui probatoriu soluţia
instanţei având un caracter exclusiv subiectiv, ceea ce este inacceptabil, cuantumul daunelor
morale reclamantului, de 25.000 curo, la cursul BNR de la data plăţii fiind disproporţionat în
comparaţie cu soluţiile pronunţate în jurisprudenţa recentă, însă fără a prezenta instanţei de
apel vreo decizie relevantă în sens contrar.
Pe de altă parte, în sprijinul argumentelor invocate, a depus extras de pe portalul
oficial al instanţelor judecătoreşti naţionale, prin care o instanţă naţională a apreciat că pentru
prejudiciul suferit, victima unui alt accident rutier, soldat cu vătămări corporale care au
necesitat 110-129 zile de îngrijiri medicale pentru victimă, aceasta este îndreptăţită la suma de
45.000 Euro, în echivalentul în lei la cursul BNR de la data plăţii şi, din această perspectivă,
consideră că suma atribuită cu titlu de compensare pentru prejudiciul moral suferit se justifică
pe deplin din punctul de vedere al criteriului proporţionalităţii.
A concluzionat că, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare
prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanţelor
particulare a cauzei, relativ la suferinţele fizice şi psihice pe care le-au suferit victimele unui
accident de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe care acel accident le-a avut cu privire
la viaţa lor particulară, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin probele administrate.
În drept, a invocat prevederile art. 1349, art. 2323 din noul Cod civil, coroborate cu
cele ale Legii nr. 136/1995.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care consacră
efectul devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea reţine următoarele :
Cu privire la primul motiv de apel, Curtea reţine că, aşa cum rezultă din raportul de
expertiză criminalistică (f. 162 -171 dosar urmărire penală), starea de pericol iminent a fost
generată de pătrundere pe strada C. a autoturismului marca SO, condus de numita J.T., fără a
acorda prioritate de trecere autoutilitarei marca VWT.
S-a mai reţinut că autoutilitara marca VWT cu număr de înmatriculare yyy avea o
viteză probabilă de deplasare de 72 km/h, iar conducătorul acestuia din urmă ar fi putut evita
producerea accidentului prin acţionarea sistemului de frânare dacă ar fi circulat cu cel mult 62
km/h.
Rezultă, astfel, că ambii conducători auto au avut un grad de culpă în producerea
accidentului, însă, contrar celor susţinute de apelantă, nu se poate avea în vedere o culpă
concurentă de 50% pentru fiecare. Este evident din prezentarea dinamicii accidentului că
avem o cauză determinantă a acestuia, care este neacordarea de prioritate de către J.T., şi o
cauză secundară, constând în depăşirea vitezei legale de către P.P..
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În raport de toate aceste circumstanţe, Curtea va reţine o culpă concurentă de 10%
pentru intimatul P.P., urmând a diminua cu acest procent cuantumul daunelor materiale
dovedite de acesta de 899,76 lei, la 809,78 lei.
Cu privire la al doilea motiv de apel, ce vizează cuantumul daunelor morale acordate,
Curtea reţine că este reală susţinerea apelantei, în sensul că reclamantul nu a solicitat
administrarea unor probe referitoare la legătura dintre sumele solicitate şi modul în care a avut
de suferit.
Din certificatul medico-legal nr. aaa/ 02.05.2012 întocmit de I.M.L. S. – C.M.L. CM
(f.43 ds. urmărire penală), rezultă că reclamantul P.P. a suferit în urma accidentului un
traumatism cervical amielic cu fractură inter apofizară şi pedicul vertebral C5 pe dreapta;
traumatism cranio - cerebral minor, ce necesită pentru vindecare un număr de 45-50 zile de
îngrijiri medicale cu pierderea consecutivă a capacităţii de muncă pe aceeaşi perioadă.
Prejudiciul moral suferit de reclamant rezultă din însăşi vătămarea sa corporală gravă,
ce implică suferinţe inerente de ordin fizic şi psihic, dar şi în plan social şi familial, şi nu
trebuie dovedit, fiind inerent unei astfel de vătămări.
Curtea va avea în vedere în acest sens şi culpa concurentă a reclamantului de 10%
reţinută anterior, şi împrejurarea că, din probele aflate la dosar, nu rezultă că acesta ar fi
suferit urmări dăunătoare permanente sau mai de lungă durată decât cele reţinute în
certificatul medico-legal.
Curtea mai reţine că, pe lângă prejudiciul de ordin moral inerent unei vătămări
corporale de natura celei suferite de reclamant, nu s-a făcut dovada, în concret, a unor alte
prejudicii de ordin moral, particulare, suferite de acesta.
În final, Curtea mai are în vedere că repararea prejudiciului are drept scop înlăturarea
pe cât posibil a efectelor faptului prejudiciabil, prin încercarea de uşurare a suferinţelor
victimei şi obţinere a unor satisfacţii de către aceasta, şi nu o sursă de dobândire a unor
venituri suplimentare.
În raport de toate aceste circumstanţe concrete ale cauzei, Curtea apreciază ca fiind
rezonabil un cuantum al daunelor morale de 10.000 euro, în echivalent lei la cursul BNR din
ziua plăţii, urmând a le reduce la această sumă.
Pentru toate aceste considerente, în baza art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă, Curtea
va admite apelul declarat de pârâta S.C. A.A. SA, va schimba în parte sentinţa atacată, în
sensul că, menţinând soluţia de admitere în parte a cererii, va obliga pârâta la plata către
reclamant a sumei de 809,78 lei, cu titlu de daune materiale, şi a sumei de 10.000 euro, la
echivalent lei la cursul BNR din data plăţii, cu titlu de daune morale, menţinând celelalte
dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei.
În baza art. 451 – 453 Cod procedură civilă, Curtea va obliga intimatul la plata sumei
de 3.138,99 lei către apelantă, cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv taxă de timbru.
20. Acţiunea civilă în despăgubiri. Termen de prescripţie. Admisibilitatea în
situaţia încetării urmăririi penale, ca urmare a împăcării părţilor.
Individualizarea cuantumului daunelor morale. Momentul de la care se acordă
dobânzi legale. Actualizarea cu rata inflaţiei a sumelor acordate cu titlu de despăgubiri.
La data producerii accidentului victima nu era în măsură să cunoască nici paguba și
nici persoana care răspundea pentru prejudiciul creat, ci, cel mai devreme la momentul
începerii urmăririi penale și cel mai târziu la data când prin referatul organului de cercetare
penală s-a consemnat poziția acestuia că are pretenții față de asigurarea de tip RCA,
momente față de care acțiunea formulată de reclamant apare ca fiind introdusă în termenul
general de prescripție de 3 ani.
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Împăcarea părții vătămate cu învinuitul în procesul penal, realizată în condițiile art.
132 C.pen. nu are relevanță cu privire la răspunderea asiguratorului RCA al autovehiculului
condus de învinuit față de daunele provocate părții vătămate de către autorul accidentului și,
ca atare, este admisibilă acțiunea civilă în despăgubiri formulată de partea vătămată
împotriva asiguratorului de răspundere civilă.
Despăgubirile acordate victimei trebuie să reprezinte o justă și integrală reparare a
prejudiciului, însă nu trebuie să reprezinte o îmbogățire fără justă cauză, ci trebuie să aibă
un caracter compensatoriu pentru o suferință certă, rezultată din producerea unei fapte ilicite
cauzatoare de prejudicii.
Referitor la dobânzile legale aferente sumelor pretinse, având în vedere prevederile
art. 36 alin.(1) din Ordinul CSA nr.5/2010, acestea se acordă de la data comunicării
hotărârii judecătorești definitive și până la data plății efective. Actualizarea cu indicele de
inflație constituie o formă de acoperire integrală a prejudiciului și nu o sancțiune pentru
executarea cu întârziere a obligației.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 41 din 29.01.2016
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 25 martie 2014 reclamantul
L.S.a solicitat obligarea pârâta U.P.M. - Ucraina, prin mandatar SC „I. – B.A.R.” SRL B., cu
introducerea în cauză a intervenientului forțat S.R., la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de
daune materiale și a sumei de 1.000.000 lei cu titlu de daune morale, reprezentând despăgubiri
produse în urma accidentului de circulație provocat de către intervenientul forțat.
Prin sentinţa nr. 809 din 23 aprilie 2015, Tribunalul Suceava - Secţia civilă a admis, în
parte, acţiunea formulată de reclamantul L.S.în contradictoriu cu pârâta U.P.M. - Ucraina,
prin mandatar SC „I. – B.A.R.” SRL B. și cu intervenientul forțat S.R. și a obligat pârâta să
plătească reclamantului daune materiale în cuantum de 16.865,55 lei şi daune morale în sumă
de 900.000 lei, ce urmează a fi indexate cu rata indicelui de inflaţie; de asemenea, a obligat
pârâta la plata dobânzii legale calculate la sumele de mai sus de la data de 29.10.2010 şi până
la momentul plăţii efective şi a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata
cheltuielilor de judecată.
Anterior pronunțării hotărârii, prin încheierea din 19.01.2015 instanța a respins
excepțiile netimbrării acțiunii, a inadmisibilității și a prescrierii dreptului la acțiune, invocate
de către pârâtă, reținând, în esență că atâta timp cât daunele provin dintr-o faptă penală sunt
aplicabile dispozițiile art. 15 lit.o din Legea nr.146/1997, că acțiunea nu este inadmisibilă ca
urmare a faptului că procesul penal a încetat prin împăcarea părților atâta timp cât
răspunderea asiguratorului este o răspundere personală și că dreptul la acțiune nu este
prescris, motivat de faptul că reclamantul a avut cunoștință că persoana care răspunde de
pagubă este asiguratorul abia în momentul în care a încetat urmărirea penală pe considerentul
împăcării cu inculpatul S.R.
În ceea ce privește fondul pretențiilor deduse judecății, prima instanță a reținut, în
esenţă, că din cercetările efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, a rezultat că
la data de 29.10.2010, în timp de conducea autotractorul marca D. cu nr. de înmatriculare xxx
şi semiremorca cu nr. yyy pe DN 2, intervenientul S.R. a pătruns pe contrasens şi a intrat în
coliziune cu auto marca M. cu nr. zzz condus regulamentar de reclamantul L.S., în urma
impactului acesta din urmă suferind leziuni ce au necesitat pentru refacere 80 – 90 zile de
îngrijiri medicale şi că, prin ordonanţa din data de 08.07.2013 pronunţata de Parchetul de pe
lângă Judecătoria Rădăuţi s-a dispus încetarea urmăririi penale faţă de conducătorul auto S.R.
pentru săvârșirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, întrucât învinuitul şi partea
vătămată s-au împăcat cu privire la fapta reţinută.
A constatat instanţa că, la data producerii evenimentului rutier, autoturismul implicat,
respectiv autotractorul marca D. cu nr. de înmatriculare xxx, era asigurat la societatea pârâtă
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U.P.M.-Ucraina, în baza poliţei seria UA. nr, valabilă în perioada 07.10.2010 – 06.11.2010,
iar în privinţa culpei, aceasta rezultă din probele administrate în dosar, respectiv înscrisurile
ce au vizat cauza penală, în mod deosebit ordonanţa de încetare a urmării penale necontestată.
A mai reţinut tribunalul că, prin prezenta acţiune, în aplicarea art. 49 şi 50 din Legea
136/1995, precum şi a art.26 din Ordinul CSA 5/2010 din Normele privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule puse în
aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a formulat cerere
de despăgubiri persoana vătămată în accident, respectiv L.S..
În analizarea daunelor materiale solicitate de reclamant, instanţa a constatat că prin
înscrisurile depuse reclamantul a justificat daune reprezentând: 389,62 lei cu titlu de
contravaloare medicamente (f.155), 6426,30 lei contravaloare tijă fixare fractură, 4854,70 lei
contravaloare investigaţii şi analize medicale, 2065 lei contravaloare servicii fizioterapie şi
kinetoterapie (f.137), 2085,61 lei contravaloare transport la instituţii medicale (din care
2074,81 lei bonuri benzină – f.140 şi 10,80 lei taxi), 924,32 lei cheltuieli spitalizare (f.186) şi
120 lei consiliere psihologică, rezultând un total de 16.865,55 lei, apreciind că, pentru restul
sumelor solicitate nu s-au depus înscrisuri, iar din declaraţiile martorului audiat nu s-a putut
face o cuantificare rezonabilă. Cu privire la contravaloarea autoturismului marca M. avariat în
totalitate în accident, cu o valoare indicată de 12.994 lei, instanța a reținut că nu s-a făcut
nicio probă care să stabilească valoarea epavei.
În ceea ce priveşte stabilirea unor daune morale, instanţa a reţinut că posibilitatea
acordării unor astfel de daune este prevăzută în art. 26 alin. (1) lit. a) şi art. 49 alin. (1) pct.1
lit. f) din Ordinul CSA 5/2010 şi, ţinând seama de schimbările produse în viaţa reclamantului
urmare a accidentului care i-a afectat ireversibil existenţa din perspectiva resurselor materiale
necesare întreținerii, al climatului socio-familial care s-a modificat, a acordat reclamantului
suma de 900.000 lei, sumă considerată a fi pe măsura prejudiciului suferit.
Instanţa a obligat pârâta şi la plata dobânzii legale calculate la sumele acordate cu titlu
de despăgubiri materiale şi morale de la data producerii evenimentului păgubitor şi până la
momentul plăţii efective, în temeiul O.G. nr. 9/2000, sumele acordate urmând a fi actualizate
cu rata indicelui de inflaţie de la data producerii evenimentului rutier – 29.10.2010 şi până la
data plăţii efective, reţinând că, în practica judiciară s-a apreciat ca admisibil cumulul
dobânzii legale şi al actualizării creanţei cu rata inflaţiei şi, deci, nu se ajunge la o dublă
reparaţie, având în vedere că natura juridică a dobânzii este diferită de natura juridică a
actualizării obligaţiei cu rata inflaţiei, prima reprezentând o sancţiune (daune moratorii pentru
neexecutarea obligaţiei de plată), iar a doua valoarea reală a obligaţiei băneşti la data
efectuării plăţii (daune compensatorii).
Împotriva sentinței și a încheierii, în termen legal, a declarat apel pârâta U.P.M.
Ucraina, cu reşedinţa procesuală aleasă la mandatarul român SC I.–B.A.R. SRL B., criticândo pentru nelegalitate şi netemeinicie, reiterând susţinerile din întâmpinarea depusă la instanţa
de fond şi arătând, în esenţă, că față de dispoziţiile art. 8 şi art. 3 din Decretul nr. 167/1958,
având în vedere că evenimentul rutier a avut loc la data de 29.10.2010, iar prin Ordonanţa de
încetare a urmăririi penale emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr.
3461/P/2010 nu s-a stabilit propriu-zis culpa în producerea accidentului, ci doar s-a luat act de
împăcarea părţilor, cum reclamantul a introdus acţiunea în pretenţii la data de 25.03.2014 deci după mai mult de 3 ani de la momentul producerii accidentului, este evident faptul că
termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune s-a împlinit la data de 29.10.2013.
A apreciat apelanta că, față de dispoziţiile art. 13 şi 16 din Decretul nr. 167/1958 şi
susţinerea reclamantului în sensul că termenul de prescripţie s-ar fi suspendat/întrerupt pe
perioada în care s-au desfăşurat cercetări privind accidentul rutier este neîntemeiată.
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De asemenea, apelanta a solicitat a se constata că acţiunea este inadmisibilă, apreciind
că, pe de o parte, împăcarea părţilor a avut efecte totale şi a operat deopotrivă sub aspect
penal, cât şi cu privire la latura civilă, iar pe de altă parte, prin înlăturarea obligaţiei de
despăgubire a persoanei vinovate de producerea accidentului ca efect al împăcării a fost
eliminată şi obligaţia asiguratorului RCA de plată a vreunei despăgubiri civile către
reclamant.
Pe fond, consideră apelanta că, în cauză, se impune acordarea dobânzii legale şi
actualizarea cu rata inflaţiei aferente daunelor morale cuvenite reclamantului de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi nu de la data producerii accidentului, având în
vedere că prejudiciul afectiv înregistrat de victimă este cuantificat abia prin hotărârea
instanţei, ceea ce înseamnă că numai la momentul finalizării definitive a litigiului dedus
judecăţii, creanţa reclamantului constând în despăgubiri pentru daune morale devine certă,
lichidă şi exigibilă, deci susceptibilă de a genera dobânzi.
A mai criticat apelanta cuantumul vădit exagerat al daunelor morale acordate
reclamantului, în raport de consecinţele accidentului faţă de victimă şi de practica judiciară în
speţe similare anexată la concluziile scrise depuse la instanţa de fond, apreciind că se impune
diminuarea acestuia de la suma de 900.000 lei la 35.000 lei, având în vedere că infracţiunea
prin care s-a produs vătămarea reclamantului a fost săvârşită din culpă şi nu cu intenţie; a
intervenit împăcarea părţilor; leziunile victimei au necesitat un număr de 80-90 zile de
îngrijiri medicale şi s-au vindecat fără sechele, infirmitate sau incapacitate de muncă; instanţa
de fond a luat în considerare la cuantificarea prejudiciului moral inclusiv elemente care ţin de
domeniul daunelor materiale; suferinţele fizice ale persoanelor vătămate nu diferă de la caz la
caz în funcţie de sumele cerute cu titlu de daune morale, poziţia socială sau materială a
victimelor accidentelor, a persoanelor vinovate şi a societăţilor de asigurare, precum şi
jurisprudenţa în materie, în conformitate cu dispoziţiile art. 49 pct. 1 lit. f) din Normele anexă
la Ordinul CSA nr. 5/2010 în vigoare la data producerii accidentului.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. (2) Noul Cod procedură civilă care consacră efectul
devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată următoarele:
Examinând cu prioritate criticile cu privire la modul de soluționare a excepțiilor
invocate în fața primei instanțe, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate.
Astfel, în ceea ce privește excepția prescrierii dreptului la acțiune Curtea reține că,
potrivit dispozițiilor art. 8 din Decretul nr.158/1967 privitor la prescripția extinctivă,
„Prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să
curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât și pe cel
care răspunde de ea”.
Ca urmare, susținerea apelantei că termenul de prescripție curge de la data producerii
faptului ilicit, respectiv de la data producerii accidentului, nu poate fi primită, deoarece la acel
moment victima nu era în măsură să cunoască nici paguba și nici persoana care răspundea
pentru prejudiciul creat.
Analizând dosarul penal în care au fost făcute cercetări față de conducătorul
autovehiculului implicat în accident pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din
culpă, Curtea reține că reclamantul ar fi putut să cunoască persoana care răspundea de
prejudiciul produs prin accident, cel mai devreme la momentul începerii urmăririi penale –
12.05.2011 – și cel mai târziu la data de 28.11.2012, când prin referatul organului de cercetare
penală s-a consemnat poziția acestuia că are „pretenții față de asigurarea de tip RCA a
autotrenului”, momente față de care acțiunea, formulată de reclamant la data de 24.03.2014,
apare ca fiind introdusă în termenul general de prescripție de 3 ani.
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Reținând această motivare pentru respingerea excepției prescrierii dreptului material la
acțiune, Curtea nu va mai analiza criticile apelantei referitoare la întreruperea/suspendarea
cursului prescripției.
În ceea ce privește excepția inadmisibilității acțiunii în raport de dispozițiile art. 132
Cod penal, Curtea reține că problema de drept care se ridică în speță este guvernată de
dispozițiile Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România și ale Ordinului
C.S.A. nr.5/2010 (în vigoare la data producerii accidentului) pentru punerea în aplicare a
normelor privind asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule.
Astfel, potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (1) pct.1 din Ordinul CSA, „În cazul în care
accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile se stabilesc pe cale
amiabilă, dacă: 1. Potrivit legii, acțiunea penală a fost stinsă sau poate fi stinsă prin
împăcarea părților”.
Din interpretarea acestor dispoziții se constată că împăcarea părții vătămate cu
învinuitul, în procesul penal, nu are relevanță cu privire la răspunderea asiguratorului RCA al
autovehiculului condus de învinuit, față de daunele provocate de autorul accidentului, atâta
timp cât legiuitorul a prevăzut în mod expres acest fapt.
Altfel spus, împăcarea părții vătămate cu învinuitul în procesul penal, realizată în
condițiile art. 132 Cod penal nu are relevanță cu privire la răspunderea asiguratorului RCA al
autovehiculului condus de învinuit față de daunele provocate părții vătămate de către autorul
accidentului și, ca atare, este admisibilă acțiunea civilă în despăgubiri formulată de partea
vătămată împotriva asiguratorului de răspundere civilă.
Cu privire la criticile vizând fondul cauzei, Curtea, referitor la capătul de cerere
privind daunele morale, reține că deși cuantificarea prejudiciilor morale nu este supusă unor
criterii legale de determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere în urma aplicării
criteriilor referitoare la consecințele negative suferite de cei în cauză în plan fizic, psihic și
afectiv, importanța valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care
au fost percepute consecințele vătămării, etc. Toate aceste criterii se subordonează conotației
aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real și efectiv
produs.
Ca urmare, despăgubirile acordate victimei trebuie să reprezinte o justă și integrală
reparare a prejudiciului, însă nu trebuie să reprezinte o îmbogățire fără justă cauză, ci trebuie
să aibă un caracter compensatoriu pentru o suferință certă, rezultată din producerea unei fapte
ilicite cauzatoare de prejudicii.
Altfel spus, criteriul fundamental în cuantificarea despăgubirilor acordate pentru
prejudiciul moral este echitatea.
Din acest punct de vedere, stabilirea unor asemenea despăgubiri implică, fără
îndoială, și o doză de aproximare, însă instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între
prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat
anumite avantaje care să atenueze suferințele morale, fără a se ajunge însă în situația
îmbogățirii fără just temei.
Prejudiciul moral invocat de către reclamant constă în suferințele fizice și psihice
produse în perioada ce a urmat după accident când, ca urmare a strivirii părții stângi a
corpului, a stat mult timp imobilizat și a fost supus unor numeroase intervenții chirurgicale,
precum și în prejudiciu estetic de amploare cauzat de cicatricile inestetice de la nivelul
întregului corp.
Fără a nega importanța acestor elemente în stabilirea cuantumului prejudiciului, fiind
incontestabil că deturnarea neașteptată a cursului normal al vieții reclamantului, care urma să
se căsătorească, către o perioadă marcată de traume fizice și psihice, a produs acestuia emoții
violente și suferințe care se circumscriu unui prejudiciu moral, Curtea apreciază însă că,
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raportat la numărul de zile de îngrijiri medicale și la faptul că starea sănătății acestuia a fost
restabilită, suma acordată de prima instanță este disproporționată, tinzând să conducă la o
îmbogățire fără justă cauză.
În acest context, Curtea constată ca fiind întemeiat motivul de apel vizând cuantumul
daunelor morale și, apreciind că suma de 200.000 lei constituie o reparație echitabilă pentru
prejudiciul moral adus reclamantului în urma faptului ilicit pentru care răspunde pârâta,
raportat și la practica instanțelor cu privire la cuantumul daunelor morale acordate în spețe
similare, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. (2) Cod procedură civilă, va admite apelul și va
schimba în parte sentința atacată, reducând cuantumul daunelor morale la această sumă.
Referitor la acordarea dobânzilor legale aferente sumelor pretinse, de la momentul
producerii accidentului până la data plății efective, Curtea va reține prevederile art. 36 alin.
(1) din Ordinul CSA nr.5/2010, potrivit cărora ”despăgubirea se plătește de către
asiguratorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesare
stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurator, sau de la
data la care asiguratorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de
despăgubire pe care este obligat să o plătească”.
Rezultă așadar că dobânzile nu pot fi acordate, astfel cum se întâmplă în situația unui
caz clasic de răspundere civilă delictuală, de la data producerii faptei ilicite, ci doar de la data
comunicării hotărârii judecătorești definitive, motiv pentru care, reținând întemeiat și acest
motiv de apel, Curtea va schimba hotărârea primei instanțe și cu privire la acest aspect și va
obliga societatea pârâtă la plata dobânzii legale aferentă sumelor acordate cu titlu de daune
materiale și morale, începând cu a 11-a zi de la comunicarea prezentei decizii și până la data
plății efective.
Totodată, Curtea nu va reține criticile referitoare la actualizarea cu rata inflației a
sumelor acordate reclamantului cu titlu de despăgubiri de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești și nu de la data producerii accidentului, actualizarea cu indicele de
inflație constituind o formă de acoperire integrală a prejudiciului și nu o sancțiune pentru
executarea cu întârziere a obligației.
Văzând şi dispoziţiile art. 167 alin. (3) raportate la cele ale art. 58 Noul Cod
procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 48 şi art. 49 din OUG nr. 80/2013, Curtea va
încuviinţa avansarea sumei de 390 lei reprezentând remuneraţia cuvenită curatorului special
din bugetul statului, respectiv fondurile Ministerului Justiţiei şi va obliga intimatul-reclamant
L.G., ca parte căzută în pretenţii, să plătească statului suma de 390 lei reprezentând cheltuieli
judiciare (remuneraţia curatorului special).
21. Acțiune în despăgubiri împotriva asigurătorului, pentru prejudicii decurgând
dintr-un eveniment rutier cauzat de asigurat și soldat cu vătămarea integrității fizice și
psihice a unei terțe persoane. Modalitatea și criteriile de apreciere a prejudiciului moral
suferit de victima accidentului. Caracterul special al momentului de la care începe să
curgă dobânda legală aferentă sumelor acordate cu titlu de despăgubire.
Deși cuantificarea prejudiciilor morale nu este supusă unor criterii legale de
determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere în urma aplicării criteriilor
referitoare la consecințele negative suferite de cei în cauză în plan fizic, psihic și afectiv,
importanța valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost
percepute consecințele vătămării, etc. Toate aceste criterii se subordonează conotației
aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real și efectiv
produs.
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Ca urmare, despăgubirile acordate victimei trebuie să reprezinte o justă și integrală
reparare a prejudiciului, însă nu trebuie să reprezinte o îmbogățire fără justă cauză, ci
trebuie să aibă un caracter compensatoriu pentru o suferință certă, rezultată din producerea
unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.
Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Înalta Curte de Casație și
Justiție, atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare
prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a
circumstanțelor particulare a cauzei, relativ la suferințele fizice și psihice pe care le-au
suferit victimele unui accident de circulație, precum și consecințele nefaste pe care acel
accident le-a avut cu privire la viața lor particulară, astfel cum acestea sunt evidențiate prin
probele administrate. Ca atare, în materia daunelor morale, atât jurisprudența națională, cât
și hotărârile Curții de la Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei doar criterii de estimare
a unor astfel de despăgubiri și, respectiv, pot evidenția limitele de apreciere a cuantumului
acestora.
Referitor la acordarea dobânzilor legale aferente sumelor pretinse, de la momentul
producerii accidentului până la data plății efective, Curtea va reține prevederile art. 36
alin.(1) din Ordinul CSA nr.5/2010, potrivit cărora „despăgubirea se plătește de către
asiguratorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar
stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurator, sau de la
data la care asiguratorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de
despăgubire pe care este obligat să o plătească”.
Rezultă așadar că dobânzile nu pot fi acordate, astfel cum se întâmplă în situația
unui caz clasic de răspundere civilă delictuală, de la data producerii faptei ilicite, ci doar de
la data comunicării hotărârii judecătorești definitive, motiv pentru care, reținând întemeiat și
acest motiv de apel Curtea va schimba hotărârea primei instanțe și cu privire la acest aspect
și va obliga societatea pârâtă la plata dobânzii legale aferentă sumelor acordate cu titlu de
daune materiale și morale, începând cu a 11-a zi de la comunicarea prezentei decizii și până
la data plății efective.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 159 din 18.052016
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava şi înregistrată sub nr. 80../86/2015* din
10.02.2015, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta SC B SA solicitând ca, prin hotărârea
ce se va pronunţa, să se dispună obligarea acesteia la plata sumei de 10.000 lei reprezentând
daune materiale, a sumei de 70.000 euro, cu titlu de daune morale, precum şi a cheltuielilor de
judecată. De asemenea, reclamanta a mai solicitat obligarea pârâtei la plata dobânzii legale,
aferentă sumelor solicitate, calculată de la data producerii riscului asigurat (19.01.2011) şi
până la achitarea efectivă a acestora.
Prin sentinţa nr. 190 din 4 decembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a
admis, în parte, cererea reclamantei în contradictoriu cu pârâta SC B. SA şi intervenientul C.
şi a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 5170,2 lei reprezentând daune materiale,
suma de 40.000 euro (în echivalentul în lei la data plăţii), reprezentând daune morale, precum
şi dobânda legală aferentă debitului, calculată de la data de 19.01.2011 şi până la data achitării
efective; de asemenea, a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamantei de obligare a pârâtei la
plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că în fapt, la data de
19.01.2011, în zona trecerii de pietoni din apropierea Bisericii …. din Municipiul D. a avut
loc un eveniment în care a fost implicat vehiculul tip autospecială cu număr de înmatriculare
XXX condus de numitul C. şi reclamanta A., în calitate de pieton, în condiţiile în care, fără a
se asigura din nou, după ce a acordat prioritate de trecere unor pietoni, conducătorul auto
susmenţionat a accidentat persoana vătămată A., care a suferit leziuni ce au necesitat un
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număr de 50 – 55 de zile de îngrijiri medicale, această situaţie de fapt rezultând din
coroborarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, respectiv: Ordonanţa din data de
07.12.2012 dată în ds. nr. 295/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava,
încheierea din data de 12.06.2013 pronunțată de Judecătoria Suceava în ds. nr.
2057/314/2013, sentinţa penală nr. 473/15.12.2014 pronunţată de Judecătoria Suceava,
certificatul medico - legal nr. 114/E/31.01.2011 întocmit de SML Suceava, raportul de
expertiză medico - legală nr. 69 - SV/A1 din data de 27.03.2014, întocmit de SML Suceava,
raportul de expertiză medico - legală întocmit de IML I.
A constatat instanţa că, potrivit poliţei de asigurare RCA seria RO/17/G17/HRO
nr…211 cu valabilitate 9.01.2011 – 8.01.2012, la data producerii accidentului, autovehiculul cu
nr. de înmatriculare XXX, al cărui conducător auto s-a făcut vinovat de producerea
evenimentului rutier, era proprietatea SC E. I., fiind asigurat la societatea pârâtă SC B. SA şi
că, în urma producerii accidentului, reclamanta A. a suferit o fractură craniană occipitală
dreapta, mic hematon subdural şi contuzie hemoragică temporal stâng, leziuni care au necesitat
pentru vindecare un număr de 50 - 55 zile de îngrijiri medicale.
Sub aspectul leziunilor traumatice şi a intervenţiilor chirurgicale suferite de reclamantă,
instanţa a avut în vedere concluziile raportului de expertiză medico - legală nr. 69 - SV/A1 din
data de 27.03.2014, întocmit de SML S. coroborate cu cele ale raportului de expertiză medico legală efectuat de IML I.
Astfel, raportul de expertiză medico – legală nr. 69 - SV/A1 din data de 27.03.2014,
întocmit de SML Suceava, a reţinut că reclamanta prezintă: Status post TCC cu contuzie
hemoragică temporală stânga fără indicaţie chirurgicală şi mic hematom subdural temporal
stâng, fractură occipitală dreaptă, cicatrice după plagă contuză occipitală, sindrom cefalalgic
şi vertiginos restant, acufene secundare urechea stângă. După morfologia lor leziunile s-au
putut produce prin lovire de către un vehicul în mişcare, în cadrul unui accident de circulaţie,
în calitate de pieton, la data şi în condiţiile stabilite prin anchetă, timpul de zile de îngrijiri
medicale fiind corect apreciat la 50-55 zile de îngrijiri medicale.
Concluziile raportului de expertiză medico – legală întocmit de IML Iaşi sunt în sensul
că reclamanta prezintă: un traumatism obiectivat prin echimoze, plagă epicraniană occipitală
dreaptă, fractură occipitală dreaptă, hematom subdural temporal stâng şi contuzie hemoragică
temporală stângă (fără indicaţie operatorie). Leziunile de violenţă constatate s-au putut
produce în cadrul unui accident rutier, printr-un mecanism de lovire urmat de cădere cu
impact occipital de un plan dur, victima fiind pieton. Leziunile de violenţă constatate au
necesitat 50-55 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare din momentul producerii acestora,
cu incapacitate totală de muncă pe această perioadă. La data actuală, susnumita prezintă
hipoacuzie uşoara neurosenzorială ureche stângă (la limita cu normalul).
În drept, tribunalul a reţinut incidenţa în cauză a disp. art. 49 alin. (1) lit. a) şi art. 50
alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, art. 26 alin. (1)
şi art. 49 alin. (1) pct. 1din Ordinul CSA nr. 5/2010, în vigoare la data producerii accidentului.
Cât despre condiţiile oferite de cadrul legislativ naţional pentru valorificarea atingerilor
aduse valorilor patrimoniale și nepatrimoniale, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor
art.998-999 Cod civil (în vigoare la data naşterii raportului juridic) orice faptă a omului care
cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara, fiind
responsabil nu numai de prejudiciul cauzat cu intenţie, dar şi pentru cel produs din culpa sa,
din prevederile legale menţionate rezultând că, pentru angajarea răspunderii civile delictuale se
cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, existenţa unei fapte
ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei
celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a
acţionat.
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Tribunalul a înlăturat afirmaţiile pârâtei în sensul că nu se poate reține în sarcina
asiguratului său - intervenientul forţat C., săvârșirea cu vinovăție a faptei imputate, invocând
în susținerea opiniei sale cele reţinute în dosarul de cercetare penală nr. 295/P/2011 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, respectiv în Ordonanţa din data de 07.12.2012 a
aceluiaşi parchet, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului C. pentru
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpa prevăzută de art. 184 alin. (1) şi (3)
Cod penal întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul
laturii subiective, învederând că ordonanța sus amintită a fost desființată de către Judecătoria
Suceava în cadrul dosarului nr. 2057/314/2013.
Sub acest aspect, instanța a subliniat că, prin considerentele încheierii din data de
12.06.2013, precum şi ale sentinţei penale nr. 473/15.12.2014 pronunțate de Judecătoria
Suceava în ds. nr. 2057/314/2013, s-a reținut vinovăția numitului C. pentru accidentul din data
de 19.01.2011, evidenţiindu-se faptul că acesta şi-a încălcat în mod culpabil obligaţiile de
conducător auto, neacordând prioritate pietonului aflat în traversarea străzii prin locul special
amenajat şi cauzând în acest fel un accident rutier în urma căruia petenta a suferit vătămări
corporale.
Totodată, tribunalul şi-a însuşit opinia Judecătoriei Suceava, care a explicat dinamica
producerii accidentului şi care justifică prezenţa autospecialei pe marcajul pietonal, apreciind
că, împrejurarea că această instanţă a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b)
raportat la art. 25 alin. (5) cu referire la art. 396 alin. (1), (5) din Noul Cod de procedură
penală, achitarea inculpatului, lăsând nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea - civilă
A., nu este de natură a conduce la o altă concluzie.
S-a precizat de asemenea că, în concordanță cu prevederile art. 430 alin. (2) Cod
procedură civilă, instanța nu poate ignora chestiunile litigioase analizate și tranșate în cadrul
unei alte hotărâri judecătorești fără a nesocoti autoritatea de lucru judecat. Mai mult, instanța
civilă poate da eficiență, în virtutea prevederilor art. 27 alin. (2) Cod procedură penală,
probatoriului administrat în fața instanței penale şi ca atare, din coroborarea înscrisurilor de la
dosar cu declarațiile martorilor audiaţi, concluziile care se impun converg tot în sensul
reținerii vinovăției intervenientului forţat C.
A apreciat tribunalul că nu poate da eficiență apărărilor pârâtei, potrivit cărora
principiul în dubio pro reo şi instituţia prezumţiei de nevinovăţie împiedică tragerea la
răspundere a unei persoane atât în materie penală cât și prin extensie, în cazul celorlalte forme
ale răspunderii juridice, punctând doar că cerințele prevăzute de lege pentru atragerea
diverselor răspunderi sunt diferite și ca atare, imposibilitatea reținerii unei anumite forme de
răspundere nu este de natură a împiedica, automat, reținerea alteia.
De asemenea, faţă de cele expuse mai sus, tribunalul nu a putut să reţină culpa comună
concurentă a victimei, apreciind că dovezile existente sunt suficiente pentru a demonstra culpa
intervenientului forţat C.
Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a constatat însă că, în ceea
ce priveşte daunele materiale solicitate în cuantum de 10.000 lei, reclamanta nu a făcut –
integral - dovada cheltuielilor invocate, obligaţie care îi revenea potrivit dispoziţiilor art. 249
Cod procedură civilă.
Astfel, referitor la cheltuielile aferente spitalizării, medicamentaţiei, investigaţiilor,
analizelor, consultaţiilor, terapiei, transportului, instanţa a constatat că martorii F., G., H.,
audiaţi în cauză, au confirmat necesitatea urmării unor tratamente, efectuarea de analize, ca şi
deplasările făcute de reclamantă la Iaşi pentru diferite controale (aspecte reţinute şi din
înscrisurile medicale depuse la dosar), făcându-se vorbire însă de o sumă globală în cuantum
de 80-90 milioane şi a reţinut totodată că depoziţiile martorilor pot fi coroborate, parțial, cu
alte mijloace de probă, acte doveditoare care să susţină costurile invocate de aceasta.
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Din înscrisurile aflate la dosar și luând în considerare și recomandările de tratament
din reţeta din 26.01.2011 emisă de dr. I.- medic primar neurochirurg, precum și schema de
tratament emisă de dr. J.- medic specialist neurolog, instanţa a constatat că reclamanta a
suportat costurile aferente spitalizării, medicamentaţiei, investigaţiilor, analizelor,
consultaţiilor, terapiei, transportului care s-au ridicat la suma de 5170,2 lei.
În ceea ce priveşte daunele morale solicitate de reclamantă, instanţa de fond a avut în
vedere dispoziţiile art. 26 din Constituţie şi art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului, precum şi faptul că prejudiciul moral reprezintă consecinţele negative, rezultatele
dăunătoare ale lezării valorilor cu conţinut neeconomic ce reprezintă tot atâtea atribute ale
personalităţii umane, definind-o, în cazul de faţă fiind vorba de un prejudiciul moral constând
în suferinţa fizică și psihică ce a fost cauzată reclamantei în urma accidentului din data de
19.01.2011.
Referitor la cuantumul despăgubirilor solicitate, tribunalul a constatat că, în cauză, nu
s-a probat suficient justeţea celor afirmate de reclamantă în susţinerea pretenţiilor sale de
70.000 euro în echivalent lei, aceasta probând doar în parte prejudiciul încercat şi a evidenţiat
că, în materie de daune morale, suferirea unei vătămări corporale antrenează o serie de efecte
negative, nefiind necesar, din acest punct de vedere, să se examineze şi să se probeze, în
concret, fiecare încălcare adusă drepturilor reclamantului la bunăstare, la sănătate, la viaţa de
familie, etc.
Aşadar, instanţa a avut în vedere caracterul complex al prejudiciului suferit de
reclamantă - un prejudiciu psihic de netăgăduit, dar şi un prejudiciu de familie în sensul art. 8
CEDO – în raport de care aceasta este îndreptăţită la acordarea unor despăgubiri băneşti,
precum şi faptul că daunele patrimoniale acordate pentru repararea prejudiciului
nepatrimonial trebuie să reflecte o concordanţă valorică exactă între cuantumul lor şi
gravitatea prejudiciului la a cărui reparare sunt destinate să contribuie.
A considerat tribunalul că, pentru determinarea cuantumului despăgubirilor morale, se
impune a se avea în vedere principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat, iar cum
restabilirea situaţiei anterioare, în ceea ce priveşte prejudiciul moral, este aproape imposibilă,
se impune ca prin despăgubirile acordate să se asigure o uşurare a suferinţelor reclamantei şi
obţinerea unor satisfacţii de către aceasta, fără însă a rezulta o îmbogățire nejustificată a
persoanelor vătămate sau o amendă excesivă pentru cei care plătesc.
A constatat instanţa că, din întregul probatoriu administrat: înscrisuri, rapoarte de
expertiză medico-legală, declaraţii de martori a rezultat cu prisosință prejudiciul moral
încercat de reclamantă, concretizat în suferința fizică puternică - a trecut prin mai multe
intervenții chirurgicale, fiind necesare pentru vindecare un nr. de 50-55 zile de îngrijiri
medicale; în consecinţele negative asupra stării sale de sănătate - o indisponibilitate fizică
parţială a subzistat în perioada de imobilizare, în timpul tratamentelor - prezintă un deficit
estetic o cicatrice în regiunea occipitală median; în trauma psihică suferită - şocul emoţional
generat de accidentul de circulaţie, urmat de stări de angoasă pe termen lung.
Astfel, în depozițiile lor, martorii audiați în cauză au arătat că reclamanta a devenit alt
om, este neatentă, distrată, întâmpinând probleme în viaţa socială şi privată, evidenţiind că
după accident aceasta a devenit mai sensibilă, având frecvent dureri de cap, este tristă, nu
socializează şi mai mult, au observat că oboseşte repede, iar capacitatea ei profesională nu
mai este la fel, deşi ocupă acelaşi post, fiind ajutată de colegi atunci când nu mai face faţă.
Cât despre prejudiciul funcţional invocat, tribunalul a avut în vedere, pe de o parte, că
atât raportul de expertiză medico-legală nr. 69 - SV/A1 din data de 27.03.2014, întocmit de
SML S., cât și raportul de expertiză medico-legală întocmit de IML I. au conchis că, deși din
documentele puse la dispoziţie nu rezultă afecţiuni oto-rino-laringologice (ORL) preexistente
traumatismului incriminat, nu există elemente medico-legale pentru a stabili o legătura de
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cauzalitate între hipoacuzia ușoară neurosenzorială ureche stângă prezentată de către
reclamantă şi traumatismul incriminat.
De asemenea, s-a arătat că ageuzia și anosmia declarate de reclamantă nu pot fi
demonstrate obiectiv în România, ci doar în instituţiile de cercetare de profil din străinătate și
prin urmare nu există elemente medico-legale pentru a stabili o legătură de cauzalitate între
anosmia şi ageuzia declarate de aceasta şi traumatismul incriminat şi prin urmare, instanţa a
apreciat că reclamanta nu a reuşit să probeze raportul de cauzalitate între fapta ilicită a
asiguratului pârâtei şi prejudiciul funcțional invocat.
Astfel, chiar dacă martorii au evidențiat că reclamanta are probleme cu auzul şi cu
mirosul, simţurile sale fiind afectate în urma accidentului, instanța nu a putut reține ca probat
un asemenea prejudiciu, în lipsa coroborării depozițiilor cu alte mijloace de probă însă a
considerat relevante aceste elemente pentru starea psihică de angoasă a reclamantei și pentru
disconfortul lăuntric al acesteia.
Așadar, statuând în echitate, tribunalul a considerat o evaluare adecvată a daunelor
morale la suma de 40.000 euro (în echivalentul în lei la data plăţii) pentru reclamantă, având
în vedere nivelul general de dezvoltare economică a României, condiţiile socio-economice
individuale ale părţii, urmările accidentului - numărul de zile de îngrijiri medicale necesare
pentru vindecare, consecinţele negative suferite de cel în cauză în plan psihic şi fizic,
importanţa valorilor lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării
circumstanţele reale ale cauzei, precum și întinderea culpei persoanei vinovate de producerea
accidentului.
De asemenea, instanța a luat în considerare la stabilirea prejudiciului criteriile
decurgând din legislaţia şi jurisprudenţa naţională și internațională în domeniu, subliniind că
în această materie nu se operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci se judecă în echitate,
procedându-se la o apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare ale cauzei, în funcţie de
care se stabileşte întinderea reparaţiei pentru prejudiciul suferit şi că, acordarea acestor daune
nu este menită în niciun caz (prin raportare la cuantumul lor) să asigure o satisfacţie materială
care să acopere părţilor civile orice nevoi materiale pe viitor, ci ele urmăresc doar o alinare a
condiţiilor de viață.
Tribunalul a apreciat întemeiat şi capătul de cerere vizând obligarea pârâtei la plata
dobânzii legale aferente sumelor solicitate, calculată de la data producerii riscului asigurat
(19.01.2011) şi până la achitarea efectivă a acestora, subliniind că afirmațiile asigurătorului în
sensul că nu se află în culpă procesuală nu pot fi luate în considerare, față de răspunderea
delictuală a asiguratului său - intervenientul C., pentru care este ținut să plătească
despăgubirea şi de asemenea, că nu poate ignora principiile care guvernează această
răspundere, respectiv principiul reparării integrale a prejudiciului, precum și faptul că
debitorul este de drept în întârziere de la data săvârșirii faptei ilicite.
În fine, în temeiul art. 453 rap. la art. 249 Cod procedură civilă instanța a respins, ca
neîntemeiată, cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, dat
fiind faptul că nu a făcut dovada unor asemenea cheltuieli.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel pârâta S.C. B. SA, criticândo pentru nelegalitate şi netemeincie.
În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta a arătat, în esenţă, că instanţa de fond nu a
avut în vedere faptul că faţă de asiguratorul de răspundere civilă RCA operează răspunderea
contractuală de despăgubire faţă de terţi prejudiciaţi, izvorul obligaţiilor fiind reprezentat de
contractul de asigurare, şi nu răspunderea civilă delictuală ce operează stricto sensu între
reclamantă şi intervenientul forţat şi prin urmare, în considerarea dispoziţiile Ordinului CSA
nr. 5/2010 – norma specială de punere în aplicare a Legii nr. 136/1995, nu poate fi luată în
considerare o culpă a asiguratorului sau o eventuală punere în întârziere a acestuia cu privire
la despăgubiri şi mai ales la cuantumul acestora.
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A solicitat a se avea în vedere şi faptul că în temeiul disp. Ordinului CSA nr. 5/2010,
reclamanta a înţeles să procedeze la deschiderea unui dosar de daune la societatea-pârâtă,
finalizat în sensul emiterii ofertei de despăgubire, în care s-au avut în vedere documentele
depuse de parte, jurisprudenţa pronunţată în speţe similare, precum şi recomandările Ghidului
privind acordarea despăgubirilor emis de către Fondul de protecţie a victimelor străzii şi prin
urmare, un eventual termen de punere în întârziere ar fi constituit de momentul refuzului de
plată a dosarului de daune conform art. 37 din ordin.
Sub un alt aspect, apelanta a solicitat a se avea în vedere faptul că legislaţia din
România nu prevede expres modalitatea de soluţionare a acestor litigii şi nu indică o
modalitate clară şi previzibilă de stabilire a daunelor morale în cazul accidentelor rutiere.
De asemenea, consideră apelanta că instanţa de fond a apreciat în mod eronat
probatoriul administrat în cauză, dând eficienţă prea mare probei cu cei trei martori, ale căror
declaraţii sunt neconcludente, nesincere şi au un vădit caracter pro causa, în detrimentul
probei cu înscrisuri, respectiv rapoartele de expertiză medico-legale întocmite de specialişti în
domeniu, în cadrul cărora nu s-a putut stabili pierderea de către partea vătămată a celor două
simţuri, gust şi miros, şi nici legătura de cauzalitate între afecţiunile părţii şi evenimentul
rutier.
A precizat că apelul declarat vizează în primul rând disproporţionalitatea dintre suma
de 40.000 Euro acordată cu titlu de daune morale, raportat la suferinţele fizice şi psihice
invocate de reclamantă şi la probele administrate în dovedirea acestor pretenţii, invocând
dispoziţiile imperative ale art. 49 din Ordinul CSA nr. 5/2010, care statuează stabilirea acestor
despăgubiri în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România, tocmai pentru ca aceste
procese să nu se transforme într-o modalitate de câştig pentru părţile civile şi considerând că
este imorală şi dăunătoare aprecierea potrivit căreia, cu cât suma acordată cu acest titlu este
mai mare, cu atât suferinţa părţii vătămate este mai bine ameliorată.
De asemenea, a invocat Decizia nr. 6330/22.09.2011, prin care ÎCCJ a evidenţiat
faptul că un criteriu fundamental consacrat de doctrina şi jurisprudenţa în cuantificarea
despăgubirilor acordate pentru prejudiciul moral este echitatea şi că stabilirea unor asemenea
despăgubiri implică fără îndoială şi o doză de aproximare, însă instanţa trebuie să stabilească
un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit, care nu va putea fi înlăturat în totalitate şi
daunele acordate, în măsură să permită celui prejudiciat anumite avantaje, care să atenueze
suferinţele morale, fără a se ajunge la situaţia îmbogăţirii fără just temei.
Apreciază apelanta că instanţele de judecată nu ar trebui să ia în calcul la stabilirea
valorii daunelor morale starea materială a victimelor, ci capacitatea autorului faptei de a
repara prejudiciul produs, asiguratorul fiind doar un garant al răspunderii civile a inculpatului
şi de asemenea, criteriul care trebuie să stea la baza cuantificării daunelor morale nu este
calitatea de asigurator a celui chemat să repare prejudiciul cauzat de asiguratul său şi nici
limitele maxime de despăgubire ce cresc de la an la an, ci cuantumul acestora trebuie să fie în
mod obiectiv unul just, raţional, echitabil, dar mai ales rezonabil.
De asemenea, consideră că aprecierea prejudiciului moral trebuie făcută şi după
criterii care nu pot fi patrimoniale, ci dimpotrivă, nepatrimoniale, proprii naturii prejudiciului,
respectiv: importanţa prejudiciului moral, durata şi intensitatea durerilor fizice şi psihice,
tulburările şi neajunsurile suferite de victimă, etc., în acest sens instanţa trebuind să aibă în
vedere şi Ghidul elaborat de către Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii.
A solicitat ca prejudiciul moral suferit de reclamantă să fie apreciat prin raportare la
probatoriul administrat în cauză, la nivelul de trai din România, la salariul minim pe
economie, la nivelul de trai al colectivităţii, astfel încât să se stabilească o sumă care să
păstreze un grad de rezonabilitate.
Cât priveşte motivul de apel vizând dobânda legală, apreciază că momentul de la
care ar putea să curgă o asemenea dobândă penalizatoare este cel al rămânerii definitive a
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hotărârii judecătoreşti, întrucât nu se află în culpă procesuală şi nu a refuzat niciodată plata
despăgubirilor pe cale amiabilă, pe de o parte, iar pe de altă parte, Legea specială şi Ordinul
CSA nr. 5/2010 nu prevăd actualizarea sumelor, invocând dispoziţiile art. 50 şi 55 din Legea
nr. 136/1995.
Faţă de motivele indicate în memoriul de apel, Curtea a dispus ataşarea spre
consultare a dosarului penal nr. 20../314/2013 al Judecătoriei Suceava.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. (2) din Noul Cod procedură civilă, care consacră
efectul devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată că apelul este fondat, pentru
următoarele considerente:
Referitor la motivul de apel vizând cuantumul daunelor morale, Curtea reține cu titlu
preliminar că deși cuantificarea prejudiciilor morale nu este supusă unor criterii legale de
determinare, daunele morale se stabilesc prin apreciere în urma aplicării criteriilor referitoare
la consecințele negative suferite de cei în cauză în plan fizic, psihic și afectiv, importanța
valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute
consecințele vătămării, etc. Toate aceste criterii se subordonează conotației aprecierii
rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real și efectiv produs.
Ca urmare, despăgubirile acordate victimei trebuie să reprezinte o justă și integrală
reparare a prejudiciului, însă nu trebuie să reprezinte o îmbogățire fără justă cauză, ci trebuie
să aibă un caracter compensatoriu pentru o suferință certă, rezultată din producerea unei fapte
ilicite cauzatoare de prejudicii.
Altfel spus, criteriul fundamental în cuantificarea despăgubirilor acordate pentru
prejudiciul moral este echitatea.
Din acest punct de vedere, stabilirea unor asemenea despăgubiri implică, fără
îndoială, și o doză de aproximare, însă instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între
prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat
anumite avantaje care să atenueze suferințele morale, fără a se ajunge însă în situația
îmbogățirii fără just temei.
Atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și Înalta Curte de Casație și Justiție,
atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci
judecă în echitate, adică procedează la o apreciere subiectivă a circumstanțelor particulare a
cauzei, relativ la suferințele fizice și psihice pe care le-au suferit victimele unui accident de
circulație, precum și consecințele nefaste pe care acel accident le-a avut cu privire la viața lor
particulară, astfel cum acestea sunt evidențiate prin probele administrate. Ca atare, în materia
daunelor morale, atât jurisprudența națională, cât și hotărârile Curții de la Strasbourg pot
furniza judecătorului cauzei doar criterii de estimare a unor astfel de despăgubiri și, respectiv,
pot evidenția limitele de apreciere a cuantumului acestora.
Apreciind asupra cuantumului daunelor morale, prin raportare la criteriile evidențiate
mai sus, instanța de control judiciar constată că sumele acordate de judecătorul fondului cu
acest titlu sunt exagerat de mari față de circumstanțele concrete ale situației de fapt dovedită
în cauză.
Astfel, Curtea reține că prejudiciul moral invocat de către reclamantă se circumscrie
prejudiciului legat de deficitul funcțional, respectiv de pierderea sau diminuarea mirosului,
pierderea gustului și slăbirea acuității auzului, a celui legat de suferințele fizice și psihice
produse în perioada traumatică și a celei ce a urmat după accident, prejudiciului de agrement
din perioada de imobilizare, prejudiciului estetic produs de cicatricea din regiunea occipitală,
prejudiciului rezultat din necesitatea asistenței permanente a unei terțe persoane și a celui
decurgând din schimbarea condițiilor de viață în perioada traumatică și până la stabilizare.
Deși este de necontestat faptul că prejudiciul moral este mai grav în intensitate în
cazurile în care victima pierde anumite organe sau un anumit simț, ceea ce implică pierderea
96

unor anumite funcții fiziologice, situație în care despăgubirea bănească, oricât de mare ar fi
ea, nu va putea compensa privarea de bucuriile vieții la care victima nu mai poate participa,
Curtea amintește că judecătorul fondului a reținut că în prezenta cauză reclamanta nu a reușit
să facă dovada raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciul funcțional invocat și,
implicit, a prejudiciului moral decurgând din acesta, aspecte ce nu fac obiectul apelului,
intrând astfel în puterea lucrului judecat.
Ca urmare, Curtea nu va reține apărările reclamantei referitoare la corecta stabilire a
cuantumului daunelor morale, apărări care s-au circumscris doar existenței prejudiciul legat
de deficitul funcțional, creat prin pierderea celor trei simțuri, aspect care, așa cum s-a arătat
mai sus, nu mai poate fi luat în discuție.
Apreciind în concret asupra cuantumului daunelor morale la care este reclamanta
îndreptățită pentru celelalte prejudicii morale invocate, Curtea reține că, deși este incontestabil
că deturnarea neașteptată a cursului normal al vieții reclamantei către o perioadă marcată de
traume fizice și psihice, care a culminat cu părăsirea ei de către logodnic, a produs acesteia
emoții violente și suferințe care se circumscriu unui prejudiciu moral, raportat concret la
numărul de zile de îngrijiri medicale și la procedurile medicale care au fost necesare pentru
însănătoșire, însă fără a minimaliza în vreun fel suferințele reale ale reclamantei, suma
acordată de prima instanță este disproporționată, tinzând să conducă la o îmbogățire fără justă
cauză.
În acest context, Curtea constată ca fiind întemeiat motivul de apel vizând cuantumul
daunelor morale și, apreciind că în ansamblul circumstanțelor cauzei și raportat la practica
instanțelor cu privire la cuantumul daunelor morale acordate în spețe similare, suma de 20.000
Euro constituie o reparație echitabilă pentru prejudiciul moral adus acesteia în urma faptului
ilicit pentru care răspunde pârâta în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. (2) Cod procedură
civilă, va admite apelul și va schimba în parte sentința atacată, reducând cuantumul daunelor
morale la această sumă.
Referitor la acordarea dobânzilor legale aferente sumelor pretinse, de la momentul
producerii accidentului până la data plății efective, Curtea va reține prevederile art. 36 alin.
(1) din Ordinul CSA nr.5/2010, potrivit cărora ”despăgubirea se plătește de către
asiguratorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesare
stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurator, sau de la
data la care asiguratorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de
despăgubire pe care este obligat să o plătească”.
Rezultă așadar că dobânzile nu pot fi acordate, astfel cum se întâmplă în situația unui
caz clasic de răspundere civilă delictuală, de la data producerii faptei ilicite, ci doar de la data
comunicării hotărârii judecătorești definitive, motiv pentru care, reținând întemeiat și acest
motiv de apel, Curtea va schimba hotărârea primei instanțe și cu privire la acest aspect, și va
obliga societatea pârâtă la plata dobânzii legale aferentă sumelor acordate cu titlu de daune
materiale și morale, începând cu a 11-a zi de la comunicarea prezentei decizii și până la data
plății efective.
22. Acţiune în daune contractuale. Netimbrarea acțiunii la instanța de fond.
Cesiune de creanță. Punere în întârziere.
1. Neachitarea taxelor datorate la judecarea cauzei în fond nu poate fi sancţionată cu
anularea cererii pentru prima oară în căile de atac, soluţia adoptată de legiuitor fiind aceea
a dării în debit a persoanei ce nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de Legea nr. 146/1997
de către instanţa învestită cu soluţionarea căii de atac.
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Cum cesiunea de drepturi litigioase presupune transmiterea convenţională a calităţii
de reclamant de la cedent la cesionar, cu toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din această
calitate, cesionarului T. îi incumbă obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru conform
celor anterior menţionate.
2. Părţile cesiunii de creanţă cu caracter litigios sunt creditorul cedent care are
calitatea de reclamant şi terţul cesionar care preia calitatea procesuală activă a creditorului
iniţial, prin transmiterea convenţională a acesteia. Debitorul cedat, care are în prezenta
cauză calitatea procesuală de pârât, nu este parte în contractul de cesiune de creanţă
litigioasă, astfel că acordul acestuia nu era necesar la perfectarea acestei înţelegeri.
Reclamanta SC „A” nu a cedat creanţa sa către Banca X, astfel că cedarea dreptului
litigios către T. este perfect valabilă, instanţa urmând a respinge şi excepţia lipsei calităţii
procesuale active a reclamantului T.
3. Întrucât contractul nu prevede vreo formalitate privitoare la punerea în întârziere
pentru neefectuarea plăţii, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.43 din Codul comercial (de
asemenea aplicabil cauzei – rationae temporis) în care se arată că: „Datoriile comerciale
lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua când devin exigibile”.
În aceste circumstanţe, rezultă cu îndestulătoare evidenţă că în cazul obligaţiilor
comerciale, debitorul este de drept în întârziere, începând cu data exigibilităţii datoriei, astfel
că susţinerile apelantei privitoare la nepunerea în întârziere apar ca simple alegaţii,
nefundamentate juridic.
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 212 din 1.07.2016
Asupra apelului de faţă, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului
Botoşani – Secţia I Civilă, la data de 27.07.2012 sub nr. 47../40/2012, reclamanta S.C „A”
S.R.L., prin director general T., a solicitat obligarea pârâtei S.C. „B” S.R.L., la plata sumei de
841.204,72 lei, constând în: suma de 571.915,21 lei cu T.V.A. inclus - cu titlu de penalităţi de
întârziere, din care a fost exclusă garanţia de bună execuţie de 5% (82.858,60 lei), sumă care
va fi actualizată până la momentul plăţii; suma de 72.138,51 lei - cu titlu de garanţie aferentă
lucrărilor efectuate, la care se adaugă penalităţi calculate de la data de 24.05.2012 şi până la
momentul plăţii şi a daunelor-interese în cuantum de 197.151 lei, pe care pârâta le are faţă de
reclamantă, potrivit Contractului de prestări servicii nr. 2138/9.11.2010, sumă care va fi
actualizată până la momentul plăţii, cu cheltuieli de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că între ea şi pârâtă s-a încheiat Contractul de
prestări servicii nr. 2138/09.11.2010, având ca obiect executarea, finalizarea, şi întreţinerea
lucrării „Locuinţe tineri destinate închirierii, judeţul C., municipiul C., strada …, cu 60 unităţi
locative, având regim de înălţime S+P+1E+M, tronson A, B şi Q, conform devizului şi
graficului de execuţie lucrări, valoarea totală a contractului fiind stabilită la suma 18.719,756
lei (inclusiv TVA), din care a efectuat lucrări în valoare de 2.054.893,16 lei, pentru care a
emis factura nr. STC 513/15.04.2011. Din această sumă, pârâta a achitat suma de 700.000 lei,
respectiv, suma de 150.000 lei achitată cu O.P la data de 23.03.2011, suma de 150.000 lei
achitată cu O.P. la data de 21.04.2011, suma de 100.000 lei achitată cu O.P. din data de
23.05.2011, suma de.100.000 lei achitată cu O.P. la data de 18.07.2011, suma de 100.000 lei
achitată cu O.P. la data de 22.07.2011, iar suma de 100.000 lei achitată cu O.P. la data de
23.08.2011 şi că din valoarea TVA a facturii emise, se deduce procentul de 5% constând în
garanţie (art. 8.1 din contract), rămânând de plată suma de 1.272.034,56 lei.
De asemenea, a arătat că, potrivit contractului încheiat între părţi, ar fi trebuit emise
lunar facturi pentru lucrările efectuate, însă pârâta în mod nejustificat a întârziat aprobarea
situaţiilor de lucrări înaintate conform contractului, astfel că a emis prima factură către pârâtă
la aproape jumătate de an de la începerea lucrărilor.
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Referitor la sumele menţionate, precizează că nu au fost achitate în întregime, în
termenul prevăzut de art. 13.1 din contract, motiv pentru care a notificat pârâta în vederea
comunicării plăţilor efectuate de către A.N.L. Bucureşti începând cu data de 9 noiembrie 2010
şi până la data introducerii acţiunii, conform adresei nr. 410/14.10.2011 şi la care nu a primit
nici un răspuns. Ca urmare a acestei situaţii, prin Sentinţa civilă nr. 4501/16.12.2011
pronunţată în dosar nr. 10../40/2011 de Tribunalul Botoşani, a fost admisă în parte cererea
formulată de reclamantă şi s-a dispus emiterea unei ordonanţe parţiale de plată în sarcina
pârâtei pentru suma de 1.122.034,56 lei, pârâta recunoscând debitul avut faţă de reclamantă,
indicându-se şi modalitatea şi temeiul de plată prin întâmpinare, în care a menţionat că la data
de 16.10.2011 stadiul lucrărilor a fost realizat prin semnarea unui proces-verbal de către
reprezentanţii proiectantului, prestatorului şi beneficiarului, şi că din acest moment se poate
discuta despre acceptul său de plată, recunoscând astfel debitul principal. Aşadar, termenul de
plată de către pârâtă a lucrărilor efectuate, era potrivit, art. 13.1 din contract, de 7 zile de la
aprobarea situaţiilor de lucrări şi plata lucrărilor de către beneficiarul final - A.N.L. Bucureşti,
care avea obligaţia achitării lucrărilor către pârâta S.C. „B” S.R.L. în termen de 70 de zile de
la acceptul „bun de plată" (art. 13.1 din contract).
Întrucât pârâta nu a achitat la termen factura nr. 513/15.04.2011, este îndreptăţită să
pretindă penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere începând cu data scadenţei,
aceste penalităţi fiind stabilite la suma de 571.915,21 lei, potrivit calculului anexat, suma
urmând a fi actualizată.
Reclamanta a mai susţinut că prin procesul - verbal încheiat la data de 20.03.2012 între
reclamantă şi pârâtă, aceasta s-a obligat la predarea către reclamantă a unor bilete la ordin, în
vederea achitării debitului avut faţă de reclamantă, printre care şi un bilet la ordin cu scadenţa
la data de 24.05.2012 într-un termen de o săptămână de la încheierea procesului-verbal,
pentru suma de 72.138,51 lei reprezentând 70 % din garanţia reţinută conform contractului
încheiat între părţi (garanţia totală fiind de 103.055,02 lei.), obligaţie neîndeplinită de pârâtă.
În vederea realizării lucrărilor la timp, şi faţă de neplata lucrărilor efectuate de
societatea pârâtă, a încheiat Contractul de credit nr. 358/24.05.2011 cu Banca X. Sucursala C.
având ca obiect acordare plafon revolving de credite pe termen scurt pentru finanţarea
derulării contractului cu SC „B”, în sumă de 1.000.000 lei, iar prin Contractul de cesiune de
creanţă nr. 358/CES/24.05.2011 reclamanta a cesionat drepturile de creanţă pe care le avea
faţă de pârâtă, în cuantum de 4.408.719,756 lei ce rezultau din contractul încheiat cu aceasta,
în favoarea Băncii X.
Astfel, faţă de neplata debitelor restante de către pârâta SC „B” S.R.L. a fost obligată
să restructureze contractul cu Banca X în data de 10.11.2011 fiind în situaţia de a solicita
Băncii X o nouă restructurare a creditului în valoare de 516.233 lei, acesta generând costuri
suplimentare, din contractele de lucrări pe care le au încheiate şi pe care nu reuşesc să le
achite la termen.
Precizează că urmare a neachitării la timp de către SC B S.R.L. a sumelor datorate, a
fost prejudiciată, întâmpinând dificultăţi în achitarea impozitelor şi taxelor datorate statului şi
în desfăşurarea relaţiilor comerciale cu alţi parteneri de afaceri, fiind somată în repetate
rânduri să achite debitele restante, fiindu-i calculate penalităţi semnificative la aceste debite,
respectiv, fiind obligată la plata sumei de 78.011,95 lei cu titlu de comision de gestiune,
dobânzi penalizatoare, şi comision de restructurare, a sumei de 28.539,68 lei în favoarea SC
P. SA, reprezentând discount neacordat ca urmare a neachitării în termen a facturilor emise
pentru marfa livrată şi că în prezent nu mai beneficiază de termene de plată din partea
partenerilor de afaceri, fiind obligată să achite marfa cash, toate acestea îngreunând activitatea
societăţii.
În ceea ce priveşte daunele – interese datorate de către pârâtă ca urmare a nerespectării
obligaţiilor contractuale, reclamanta arată că au fost calculate astfel: „Valoare contract:
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3.555.419,16 lei, fără T.V.A., valoare lucrări executate din contractul de bază: Construcţii 1.797.867,8 lei, Instalaţii electrice - 114.626,28 lei. Total: 1.912.494,08 Iei, fără T.V.A. Rest
neexecutat din contract: 1.642.925,08 lei. Cheltuieli ind.+ profit: între 12%-16%. Cotă
organizare şantier: 1,5% Daune-interese: 1.642.925,08 lei x 12% = 197.151 lei”.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 969 şi urm. Cod civil
anterior, art. 1166 şi urm., art. 1226,1270,1272,1469 şi urm., art. 1522, art. 1531 şi urm, art.
1874 şi urm. Cod civil, precum şi pe clauzele contractului încheiat între părţi.
Pârâta S.C. B SRL a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea
acţiunii formulate de reclamantă ca nefondată, arătând în considerente că, la data de
09.11.2010 între ea şi SC „A” SRL a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 2138
având ca obiect execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării, denumită: „Locuinţe pentru tineri
destinate închirierii, judeţul C., Municipiul C., strada … cu 60 unităţi locative, având regim de
înălţime S+P+1E+M", cu termen de finalizare 15.04.2011. Deoarece contractul nu a fost
finalizat până la data stabilită, s-a semnat un act adiţional de prelungire a acestuia, în data de
08.04.2011, care stabilea ca termen de finalizare a contractului data de 04.09.2011, dată care
de asemenea, nu a fost respectată, deoarece prestatorul nu a finalizat lucrările contractate, deşi
au fost trimise adrese în acest sens.
De altfel, a arătat că, la rândul ei, reclamanta avea de îndeplinit mai multe obligaţii,
pentru a se putea face decontarea lucrărilor, obligaţii pe care nu le-a îndeplinit şi prin urmare,
nu poate invoca propria culpă în apărarea sa, notificând în repetate rânduri prestatorul despre
faptul că nu respectă graficul de execuţie şi calitatea lucrărilor, iar conform contractului,
societatea pârâtă era îndreptăţită a deduce din preţul contractului, ca majorări de întârziere, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
În ceea ce priveşte modalitatea de plată a lucrărilor, în conformitate cu art.31.1 din
contract, arată pârâta că avea obligaţia de plata în termen de 7 zile de la aprobarea situaţiilor
de lucrări şi de către beneficiarul final, dar în termen de 70 de zile de la acceptul „bun de
plată". Acceptul „bun de plată" nu a fost atins în speţa de faţă, deoarece lipsesc o mulţime de
documente fără de care plata nu se poate realiza.
De asemenea, referitor la suma menţionată pe factură, pârâta arată că acesta nu
corespunde contravalorii lucrărilor executate de către reclamanta până la data emiterii
acesteia, respectiv 15.04.2011, iar plata parţială efectuată de ea nu reprezintă o recunoaştere a
facturii emise, ci doar o plată pentru lucrările care au fost executate efectiv până la data plăţii.
A mai arătat că reclamanta nu a pus-o niciodată în întârziere faţă de penalităţile
pretinse şi nici nu a făcut vorbire despre acestea, decât în Convocarea la conciliere trimisă
societăţii pentru data de 30.05.2012, dată de la care s-ar putea face vorbire despre calcularea
acestor penalităţi, dar la acel moment toate obligaţiile societăţii erau achitate, încă din data de
20.03.2012, când s-a acceptat de către reclamantă modalitatea de stingere a debitului prin
primirea unui număr de 4 bilete la ordin cu diferite date scadente, ultima scadenţă fiind data
de 14.05.2012.
A contestat obligarea la plata sumei de 72.138,51 lei cu titlu de garanţie aferentă
lucrărilor şi penalităţilor de întârziere aferente, faţă de împrejurarea că, prin adresa nr.
1094/30.05.2012 a menţionat reclamantei că prejudiciul produs societăţii pârâte şi calculat
până la acel moment era de 2.072.159,8 lei reprezentând: penalităţi de întârziere ca urmare a
faptului că nu au executat lucrările în termenul contractual, valoarea penalităţilor calculate
având la baza art. 6.2 din contract şi la acel moment erau în sumă de 1.745.853,02 lei; daune
interese, întrucât beneficiarul final al lucrării, ANL Bucureşti a calculat penalităţi de întârziere
de 357.383,78 lei, penalităţi care au fost reţinute şi compensate cu lucrările suplimentare şi la
plata sumei de 197.151 lei cu titlu de daune interese, nefiind prezentat un calcul efectiv al
acestora.
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De asemenea, pârâta S.C.- „B” S.R.L. a formulat cerere reconvenţională prin care a
solicitat obligarea reclamantei S.C „A” SRL la plata sumei 1.745.853,02 lei reprezentând
penalităţi calculate conform contractului, până la data recepţiei lucrărilor şi la plata sumei de
357.383,78 lei reprezentând daune interese conform contractului, disjunsă prin încheierea nr.
07.02.2014, fiind format un nou dosar nr. 58../40/2014 şi suspendat ulterior în temeiul art. 36
din Legea nr.85/2006.
La data de 07.02.2014, S.C. „A” SRL C., a intrat în procedură de faliment, aceasta
solicitând introducerea în cauză a administratorului judiciar Casa de Insolvenţă X SRL, care a
confirmat mandatul convenţional al avocatului AAL.
Prin decizia civilă nr.152/29.05.2015, Curtea de Apel Suceava a casat încheierea
recurată şi a trimis cauza aceleiaşi instanţe în vederea continuării judecăţii.
După reluarea judecăţii, la termenul din 04.09.2015 reprezentantul reclamantei S.C.
„A” SRL – prin administrator judiciar Casa de Insolvenţă X SPRL, avocat AAL, a învederat
existenţa unui contract de cesiune cu nr. 8723/03.08.2015, încheiat între societatea reclamantă
în faliment şi T., privind transferul drepturilor litigioase ce formează obiectul dosarului nr.
47../40/2012 al Tribunalului Botoşani.
Ca atare, în cauză a fost introdus în calitate de reclamant T., judecata privind
pretenţiile solicitate în contradictoriu cu pârâta S.C. „B” SRL continuând în acest nou cadru
procesual, prin subrogarea reclamantului T.în drepturile reclamantei iniţiale S.C. „A” SRL .
Prin precizările depuse pentru termenul din 18.12.2015 reclamantul T. a solicitat
obligarea pârâtei S.C. „B” SRL la plata sumei de 1.050.016 lei, după cum urmează: suma de
459.285 cu TVA inclus cu titlu de penalităţi de întârziere, din care a fost exclusă garanţia de
bună execuţie de 5%; suma de 103.054 lei cu titlu de garanţie de bună execuţie aferentă
lucrărilor efectuate de reclamantă, la care se adaugă penalităţi aferente, calculate de la data de
26.05.2012 şi până la data de 18.12.2015, în cuantum de 204.521 lei; suma de 197.151 lei cu
titlu de daune interese pe care pârâta le are faţă de reclamant potrivit contractului de prestări
servicii nr. 2138/09.11.2010 şi suma de 86.005 lei reprezentând dobândă legală calculată
pentru penalităţile de întârziere şi daunele interese actualizate până la data de 18.12.2015.
Prin întâmpinarea depusă faţă de modificarea acţiunii de reclamantul T., pentru
termenul din 18.12.2015, pârâta S.C. B SRL a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale
active, motivat de faptul că S.C. A SRL nu mai era proprietarul creanţei cedate în favoarea
reclamantului T., întrucât creanţa rezultată din contractul de prestări servicii a fost cesionată
încă din anul 2011 prin contractul de cesiune nr. 358/CES/1/24.05.2011 şi că urmare a acestei
cesiuni reclamantul T. nu poate avea calitate procesuală activă, iar pe fondul acţiunii, a
solicitat respingerea acesteia.
Prin sentinţa nr.239 din 4 martie 2016, Tribunalul Botoşani – Secţia a I-a civilă, a
respins excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantului T.şi de inadmisibilitate a
capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 103.054 lei cu titlu de garanţie
de bună execuţie şi a penalităţilor de întârziere aferente, ca nefondate; a admis, în parte,
acţiunea formulată de reclamantul T.şi a dispus obligarea pârâtei SC. „B” S.R.L., la plata
sumei de 459.285 lei cu titlu de penalităţi de întârziere şi suma de 103054 lei cu titlu de
garanţie de bună execuţie; a respins, ca nefondate, restul pretenţiilor solicitate, ca nefondate.
În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, a obligat pârâta să plătească reclamantului
suma de 24.246,97 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
La pronunţarea soluţiei, prima instanţă a avut în vedere următoarele :
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei iniţiale S. C „A”
S.R.L. cât şi a reclamantului T., instanţa de fond a constatat că nu este întemeiată, raportat la
contractul de cesiune de creanţă nr. 358/ CES/1/24.05.2011 intervenit între S.C „A” S.R.L. şi
Banca X- Sucursala C, întrucât scopul şi obiectul acestui contract a privit constituirea unei
garanţii reale mobiliare în vederea acordării creditului conform contractului nr.
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358/24.05.2011, asupra încasărilor rezultate din contractul de prestări servicii nr.
2138/524/09.11.2010 încheiat între reclamanta iniţială şi pârâtă, fiind şi înscrierea în
A.E.G.R.M, în care se menţionează că debitoarea S.C „A” S.R.L. constituie în favoarea
Băncii X S.A. - Sucursala C. o garanţie de prim rang, având ca obiect creanţele prezente şi
viitoare, în sumă de 4.408.719,750 lei ce urmează a fi încasate în baza contractului de prestări
servicii nr. 2138/09.11.2010, garanţie constituită pentru garantarea obligaţiilor de plată a
creditului în sumă de 1 milion lei, asumate prin contractul de credit nr. 358/24.05.2011.
În ceea ce priveşte excepţia de inadmisibilitate (de prematuritate a introducerii cererii)
a capătului de cerere privind solicitarea de plată a sumei 103.054 lei cu titlu de garanţie de
bună execuţie aferentă lucrărilor efectuate de reclamantă, Tribunalul Botoşani, faţă de
nerespectarea dispoziţiilor art. 720 indice 1 Vechiul Cod de procedură civilă, aceasta a fost
respinsă, întrucât notificarea din 10.05.2012, pârâta S.C. „B” SRL a fost convocată la
conciliere directă privind obligaţia de pată a sumei de 571.915,21 lei cu TVA inclus, cu titlu
de penalităţi de întârziere, precum şi suma reprezentând daune interese în cuantum de 197.151
lei , potrivit contractului de prestări servicii nr. 2138/09.11.2010, context în care este evident
că şi diferenţa de 30% a garanţiei de bună execuţie a fost avută în vedere şi nu se poate imputa
reclamantei că nu a încercat o soluţionare a litigiului pe cale amiabilă, în conformitate cu disp.
art. 720 indice 1 Cod procedură civilă vechi.
Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că acţiunea reclamantului este
întemeiată, în parte – în ceea ce priveşte capetele de cerere privind obligarea pârâtei la plata
sumei de 459.285 lei cu titlu de penalităţi de întârziere şi cu privire la suma de 103.054 lei cu
titlu de garanţie de bună execuţie – şi nefondată, cu privire la capetele de cerere privind
obligarea pârâtei la plata penalităţilor aferente garanţiei de bună execuţie, calculate de la data
de 26.05.2012 şi până la data de 18.12.2015, în cuantum de 204.521 lei, capătul de cerere
privind suma de 197.151 lei cu titlu de daune interese pe care pârâta le are faţă de reclamant
potrivit contractului de prestări servicii nr. 2138/09.11.2010 şi suma de 86.005 lei
reprezentând dobândă legală calculată pentru penalităţile de întârziere şi daunele interese
actualizate până la data de 18.12.2015.
În acest sens, a constatat că la data de 09.11.2010 între societatea reclamantă iniţială
S.C. „A” SRL şi pârâta S.C. „B” SRL a intervenit contractul de prestări servicii nr.
2138/09.11.2010, având ca obiect executarea, finalizarea şi întreţinerea lucrării „Locuinţe
pentru tineri destinate închirierii, municipiul C, strada …, cu 60 U.L , având regim de înălţime
S-+ P- 1 E+ M, TRONSON . A, B, C” , valoarea totală a contractului fiind stabilită la suma de
4.408.719,756 lei. Contractul a avut ca termen de finalizare data de 15.04.2011 iar la data de
08.04.2011 s-a semnat un act adiţional de prelungire care stabilea ca termen de finalizare a
contractului data de 04.09.2011, în executarea contractului, S.C. „A” SRL C., efectuând
lucrări în valoare de 2.054.893,16 lei, pentru care a emis factura nr. STC 513/15.04.2011.
Pe de altă parte, Tribunalul Botoşani a mai reţinut că prin sentinţa civilă nr.
4501/16.12.2011 pronunţată în dosarul nr. 10../40/2011 de Tribunalul Botoşani s-a dispus
emiterea unei ordonanţe parţiale de plată în sarcina debitoarei S.C. B. SRL B.pentru suma de
1.122.034,56 lei rămasă de achitat din totalul sumei menţionate în factura emisă la data de
15.04.2011, la momentul introducerii prezentei acţiuni întreaga sumă fiind achitată.
Având în vedere faptul că pârâta nu a achitat la termen factura nr. 513/15.04.2011
reclamantul este îndreptăţit să pretindă penalităţi de întârziere de 0,2 % pentru fiecare zi de
întârziere începând cu data scadenţei, potrivit art. 13.1 din contract, de 7 zile de la aprobarea
situaţiilor de lucrări şi plata lucrărilor de către beneficiarul final ANL.
Nu au fost reţinute apărările pârâtei, referitor la faptul că data scadenţei este
16.10.2011, deoarece începând cu data de 09.11.2010 reclamanta a notificat şi a solicitat
societăţii pârâte plata lucrărilor executate, care erau recunoscute prin semnarea situaţiilor de
lucrări aferente facturii de către reprezentantul societăţii pârâte, şi nici faptul că nu a fost pusă
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întârziere faţă de penalităţile pretinse, deoarece prin formularea cererii de emitere a somaţiei
de plată, înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 26.10.2011, a fost pusă în
întârziere.
În aceste circumstanţe, prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor contractuale şi ale
dispoziţiilor art. 1535 Cod civil, pârâta S.C. „B” SRL fiind obligată la plata sumei de 459.285
lei cu titlu de penalităţi calculate conform înscrisului de la fila 4.
De asemenea, instanţa a constatat că reclamanta este îndreptăţit la restituirea sumei
reţinute cu titlu de garanţie de bună execuţie în valoare de 103.055,02 lei, faţă de împrejurarea
că din actele dosarului, constând în procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
încheiat la data de 20.03.2012 între S.C. „A” SRL şi S.C. „B” SRL, s-a confirmat faptul că
lucrările executate corespund calitativ şi respectă prevederile proiectului.
De altfel, Tribunalul Botoşani a reţinut şi disp. art. 8.3 din contractul de prestări
servicii, privind obligaţia de restituire a garanţiei de bună execuţie de 70% din valoarea
garanţiei în termenul de 14 zile de la data încheierii procesului – verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi 30% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei de garanţie a lucrărilor executate, respectiv de la data semnării procesului-verbal de
recepţie finală, pârâta fiind obligată să plătească reclamantului T. întreaga sumă de
103.055,02 lei, cu titlu de garanţie de bună execuţie.
De asemenea, s-a mai reţinut că reclamantul a aplicat procentul de 0,2% pe zi
întârziere prevăzut ca sancţiune pentru neonorarea la termen a facturilor aferente lucrărilor
(art. 6.3) şi la art. 8.3 din contract care se referă la garanţiile de bună execuţie, extinzând
aceste penalităţi, cu toate că în contract nu s-a prevăzut sancţiune pentru neplata la termen a
garanţiei de bună execuţie.
Cum părţile nu au menţionat în contract penalităţi pentru acest aspect şi cum
reclamantul T. nu a solicitat dobânda legală, a respins capătul de cerere referitor la plata
sumei de 204.521 lei cu titlu de penalităţi aferente sumei de 103.054 lei solicitată cu titlu de
garanţie de bună execuţie.
Referitor la suma de 197.151 lei solicitată de reclamant cu titlu de daune interese
potrivit contractului de prestări servicii nr. 2138/354/09.11.2010, prima instanţă a reţinut că
este nefondată, întrucât în cauză nu poate fi reţinută culpa societăţii pârâte pentru întârzierea
reclamantei la plata serviciilor şi obligaţiilor contractate şi care au condus în final la
falimentul societăţii. Astfel, instanţa de fond a constatat că problemele financiare ale S.C. „A”
SRL au fost determinate de cauze exterioare contractului încheiat cu pârâta, situaţie ce rezultă
şi din calculul penalităţilor de întârziere de la fila 4, în care se menţionează ca şi zile de
întârziere, o singură întârziere de 53 de zile şi 6 de peste 20 de zile, pentru perioada
23.03.2011 - 15.03.2012, respectiv dintr-un total de 12 luni.
În acest context, Tribunalul Botoşani a reţinut că nu poate aprecia ca hotărâtoare
pentru situaţia economică a S.C. „A” SRL, plata cu întârziere a lucrărilor efectuate, ci mai
degrabă o lipsă de previziune a reclamantei în calcularea cheltuielilor necesare pentru o
garantare şi funcţionare normală a societăţii, în condiţiile economice actuale şi în executarea
unui contract cu valoare foarte mare faţă de capacitatea sa financiară.
Referitor la capătul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea societăţii
pârâte la plata sumei de 86.005 lei cu titlu de dobândă legală calculată pentru penalităţile de
întârziere şi daunele interese, actualizată până la data de 18.12.2015, Tribunalul Botoşani a
constatat că acestea nu sunt justificate, faţă de faptul că părţile au stabilit deja remediul
contractual pentru plata cu întârziere a sumelor datorate, respectiv plata de penalităţi de
întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, nefiind admisibilă o dublă sancţionare,
dobânda legală putând fi solicitată în cazul în care părţile nu ar fi convenit şi stabilit plata de
penalităţi contractuale, ceea ce nu este cazul în situaţia de faţă.
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Cum pârâta a căzut în pretenţii, în temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod procedură civilă, a
obligat-o la plata către reclamantă a sumei de 24.246,97 lei cu titlu de cheltuieli de judecată,
din care 16.000 lei onorariu avocat, 3842, 21 lei cheltuieli transport, 3.721,5 lei cheltuieli
cazare şi 692, 26 lei cheltuieli diverse
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta S.C. „B” S.R.L., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, admiterea excepţiei lipsei calităţii
procesuale active a reclamantei inţiale S.C. „A” S.R.L. şi implicit, a reclamantului-cesionar al
drepturilor litigioase T., admiterea excepţiei netimbrării acţiunii, raportat la dispoziţiile de
drept comun invocate de reclamantă, iar pe fond, respingerea acţiunii.
În motivarea apelului, pârâta a reiterat cu excepţiile invocate, pe care instanţa de fond
le-a respins fără nicio motivare şi, în situaţia în care s-ar fi trecut peste excepţiile invocate, a
apreciat că soluţia este dată exclusiv pe cererea reclamantei, care, deşi era obligată să facă
dovada creanţei sale, nu a făcut-o, calculele privind aceste pretenţii fiind realizate unilateral,
în lipsa unui raport de expertiză, probă refuzată de reclamantă, astfel că nu s-a făcut dovada
pretenţiilor certe, lichide şi exigibile.
Deşi reclamanta nu a făcut dovada creanţei pretinse, prima instanţă a constatat că
pârâta se află în culpă, fiind obligată la plata unor sume nedatorate şi, cu toate că a dovedit
susţinerile sale cu înscrisuri, pârâta este singura prejudiciată în urma prestărilor de servicii
efectuate de SC „A”, motiv pentru care a reţinut acestuia garanţia de bună execuţie.
A precizat că excepţia lipsei calităţii procesuale active, atât în ceea ce priveşte
reclamanta iniţiala – S.C. „A” S.R.L., cât şi faţă de T., invocată de pârâtă, a fost respinsă în
mod nelegal de către prima instanţă, în baza unor interpretări ale unor clauze contractuale
clare şi neechivoce.
Astfel, a arătat că, în virtutea principiului disponibilităţii în procesul civil, reclamantul
este cel care stabileşte cadrul procesual prin cererea de chemare în judecată, inclusiv asupra
persoanei chemate în judecată în calitate de pârât. Atât calitatea procesuală activă, cât şi cea
pasivă trebuie justificate de către reclamant prin indicarea motivelor de fapt şi de drept şi a
obiectului pretenţiei sale, iar instanţa este obligată să le verifice, fie înainte de începerea
dezbaterilor, dacă acest lucru este posibil, fie în cadrul dezbaterilor.
A mai arătat că a adus în discuţie clauzele şi efectele juridice ale Contractului de
cesiune de creanţă nr. 358/CES/1/24.05.2011 încheiat între Banca X – Sucursala C. şi S.C.
„A” S.R.L. înregistrat la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare (cu valabilitate până
la data de 30.05.2016) sub nr. 2011-…….171-AKP. Obiectul, precum şi caracterul cert şi
indiscutabil al acestui contract de cesiune de creanţă rezultă din titlul acestuia „Contract de
cesiune de creanţă”, denumirea părţilor semnatare, respectiv „Cedent - SC „A” S.R.L” şi
„Cesionar - Banca X SA - Sucursala C.”, scopul şi obiectul acestuia, respectiv cedarea de
către cedent către cesionar, în mod irevocabil şi necondiţionat, a dreptului de creanţă deţinut
faţă de SC „B” S.R.L. ce rezultă din Contractul de prestări servicii nr. 2138/09.11.2010,
aceste drepturi fiind transmise din patrimoniul Cedentului în patrimoniul Cesionarului cu
toate garanţiile şi accesoriile lor.
Consideră adresa Băncii X nr. 1355/01.02.2016 o recalificare abuzivă şi cu încălcarea
tuturor dispoziţiilor legale aplicabile în materie referitor la Contractul de cesiune de creanţă,
respectiv a disp. art. 2.1, art. 2.2, art. 3, art. 3.2., art. 3.7, art. 5, art. 5.1. reglementări cu privire
atât la dreptul de creanţă, cât şi cu privire la efectele şi caracterul unui asemenea contract.
Din cuprinsul contractului de cesiune rezultă în mod expres şi lipsit de echivoc faptul
că, Cedentul SC „A” S.R.L. a transmis (irevocabil şi necondiţionat) către Cesionarul Banca X
- Sucursala C. toate drepturile de creanţă aferente contractului de prestări servicii încheiat cu
pârâta, inclusiv garanţiile şi accesoriile acestor drepturi, iar efectul juridic indiscutabil al
acestui contract constă în transmiterea dreptului de a se solicita debitorului SC „B” S.R.L.
îndeplinirea oricărei obligaţii rezultate din Contractul de prestări servicii nr. 2138/09.11.2010.
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Subliniază faptul că, raportat la momentul încheierii acestui contract de cesiune –
24.05.2011 şi acţiunea promovată de cedentul S.C. „A” S.R.L. la data de 30.07.2011, aceasta
a fost introdusă de către o persoană care nu mai era titulara dreptului de creanţă şi nici a
garanţiilor sau accesoriilor faţă de către ea, dreptul de creanţă rezultând din contractul nr.
2138/09.11.2010.
Pe de altă parte, arată că prima instanţă, deşi a pus în vedere reclamantei prezentarea
unor argumente/apărări cu privire la eventuala lipsă de valabilitate a acestui contract de
cesiune de creanţe la data de 30.07.2012 - data formulării cererii de chemare în judecată), nu a
solicitat prezentarea de opinii juridice sau reinterpretări cu privire la acesta sau stadiul actual
al creanţelor deţinute de Banca X faţă de SC „A” S.R.L..
Aşa cum rezultă din documentele depuse de către aceasta, respectiv cererea de creanţe
nr.5622/9.04.2013 a Băncii X, abia după un an de la data cererii de chemare formulate
împotriva sa, aceasta a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei S.C. „A” S.R.L. pentru
suma de 1.415.824,30 lei, astfel că nu înţelege susţinerile reclamantei potrivit cărora aceasta
creanţă faţă de bancă ar fi fost stinsă la momentul manifestării de voinţă în calitate de
deţinător de drepturi de creanţă faţă de către pârâtă, respectiv în cursul anului 2012. Aşadar, la
momentul promovării prezentei cereri, atât Contractul de cesiune de creanţe nr.
358/CES/1/24.05.2012 era perfect valabil, cât şi Contractul de credit nr. 358/24.05.2011.
Interpretarea sistematică a contractului de cesiune nr. 3.../CES/1/24.05.2011
prevalează faţă de orice altă modalitate de interpretare, iar înţelesul tuturor clauzelor din
cuprinsul acestuia, demonstrează existenţa unui contract de cesiune de creanţe, cu toate
efectele, drepturile şi obligaţiile expres prevăzute în acesta şi dispoziţiile legale.
Precizează că în mod nelegal a respins prima instanţă excepţia netimbrării acţiunii,
raportat la dispoziţiile de drept comun invocate de către reclamantă, respectiv: 969 şi urm.
Cod civil anterior, art. 1166 şi urm, art. 1266, 1270,1272, 1469 şi urm, art. 1522, art. 1531 şi
urm., art. 1874 şi urm. Cod civil, precum şi prevederile contractuale.
Pe de altă parte, arată că instanţa de fond a respins solicitarea de timbrare a acţiunii cu
menţiunea că SC „A” SRL este o societate aflata în insolvenţă şi prin urmare nu datorează
taxă de timbru, motivare preluată şi cu ocazia introducerii în cauză a cesionarului T., deşi la
acel moment acesta se subroga în totalitate în drepturile cedentului, astfel că acţiunea nu intră
în sfera dispoziţiilor art. 115 din Legea nr.85/2006.
A solicitat să se reţină de instanţa de apel, sub aspectul obligaţiei de timbrare, că
acţiunea reclamantei întemeiată pe dispoziţiile de drept comun nu poate fi inclusă în categoria
celor strict şi limitative prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, astfel că acţiunea
se impune a fi timbrată corespunzător valorii solicitate, potrivit dispoziţiilor legale în materie.
A mai arătat că reclamanta, prin cererea introductivă, a stabilit cadrul procesual şi prin
precizările depuse ulterior, acţiunea acesteia se fundamentează pe dispoziţiile art. 969 şi urm.
Cod civil anterior, art. 1166 şi urm, art. 1266, 1270,1272, 1469 şi urm., art. 1522, art. 1531 şi
urm., art. 1874 şi urm. Cod civil, precum şi prevederile contractuale, toată acţiunea fiind
judecată pe calea dreptului comun.
Ca atare, încă de la debutul acţiunii, şi ulterior precizărilor efectuate după intrarea SC
„A” SRL în insolvenţă, cadrul juridic al cererii sub aspectul temeiului juridic al acţiunii, a fost
exclus sferei de incidenţă a reglementărilor speciale cuprinse în Legea nr.85/2006, cadru
juridic care a fost consolidat, prin învestirea instanţei civile cu soluţionarea cererii pentru
motivele de fapt prezentate de reclamantă în cuprinsul acesteia şi în limitele procedurale care
să permită instanţei analizarea chestiunilor litigioase aduse în discuţie.
Prin urmare, prima instanţă, analizând aceste aspecte, trebuia să impună reclamantului
să timbreze această acţiune, nefiind identificate reglementări care să includă acestă cauza în
categoria celor scutite de la plata taxei de timbru.
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În situaţia în care instanţa de apel va trece peste excepţia netimbrării, solicită
admiterea acţiunii, astfel cum a fost modificată de către T. la termenul din data de 18.12.2015.
În acest sens, arată că prin acţiunea introductivă formulată la data de 30.07.2012, SC
„A” SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 841.204,72 lei reprezentând:
571.915,21 lei penalităţi de întârziere; 72.138,51 lei garanţie aferentă lucrărilor efectuate de
pârâtă şi penalităţi, fără a se stabili cuantumul şi 197.151 lei daune interese, iar, potrivit cererii
precizatoare la acţiune, la data de 18.12.2015 acesta a solicitat instanţei, obligarea sa la plata
sumei de 1.050.016 lei reprezentând: 459.285 lei penalităţi de întarziere; 103.054 lei garanţie
aferentă lucrărilor efectuate de pârâtă, 204.521 lei penalităţi- garanţie; 197.151 lei daune
interese şi 86.005 lei, reprezentând dobânda legală pentru penalităţi şi daune interese.
În ceea ce priveşte contractul de cesiune drepturi litigioase, a arătat că SC „A” SRL
cesionează cu titlul oneros către T. toate drepturile litigioase pe care le deţine în legătură cu
dosarul 47../40/2012, precum şi a tuturor drepturilor litigioase prezente şi viitoare născute din
relaţia contractuală derulată de SC „A” SRL cu „B” SRL.
Trecând peste faptul că în cadrul procesului verbal al Adunării Creditorilor S.C. „A”
SRL s-au aprobat doar drepturile litigioase prezente, fără cele viitoare, dreptul litigios aferent
dosarului cedat nr. 47../40/2012 este de 841.204,72 lei, iar diferenţa între dreptul litigios cedat
şi pretenţiile solicitate de T. la termenul din data de 18.12.2015, în sumă de 208.811,28 lei,
consideră că face obiectul taxei de timbru, stabilită în conformitate cu prevederile OUG
nr.80/2013, dat fiind faptul că exced atât obiectului dosarului iniţial cesionat, cât şi sumei
solicitate iniţial.
În consecinţă, se impune obligarea de către T. la plata taxei de timbru aferentă
pretenţiilor solicitate care exced suma de 841.204,72 lei.
Pe fondul cauzei, a solicitat să se constate că pretenţiile reclamantei acordate de prima
instanţă în sumă de 459.285 lei, cu titlu de penalităţi şi în sumă de 103.055,02 lei, cu titlul de
garanţie de bună execuţie sunt lipsite de temei legal sau contractual, întrucât aşa cum relatează
şi reclamanta, la data de 09.11.2010 între părţi s-a încheiat contractul de prestări servicii
nr.2138, având ca obiect execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării: „Locuinţe pentru tineri
destinate închirierii, mun.C, str… cu 60 unităţi locative, având regim de înălţime
S+P+1E+M”, cu termen de finalizare data de 15.04.2011. Deoarece contractul nu a fost
finalizat până la data stabilită, s-a semnat un act adiţional de prelungire a acestuia, în data de
08.04.2011, care stabilea termen de finalizare a contractului data de 04.09.2011, dată la care
prestatorul nu a finalizat lucrările contractate, deşi au fost trimise adrese în acest sens de către
S.C.„B” S.R.L.
Pe de altă parte, arată că, potrivit contractului, reclamanta avea de îndeplinit mai multe
obligaţii, pentru a se putea face decontarea lucrărilor, obligaţii pe care nu le-a îndeplinit şi
prin urmare, nu poate invoca propria culpa în apărarea sa, respectiv art. 3.2, art. 4.6, art. 4.17.
Mai precizează că a notificat în repetate rânduri prestatorul despre faptul că nu respectă'
graficul de execuţie şi calitatea lucrărilor, termenul de predare a lucrărilor fiind la data de
04.09.2011, nu a fost respectat de către SC „A”.R.L., astfel încât, conform contractului, pârâta
este îndreptăţită a deduce din preţul contractului, ca majorări de întârziere, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuala de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor.
Aşadar, arată că, la acel moment, neputând fi cuantificate penalităţile pentru
neîndeplinirea contractului, nu se ştia ce sumă se poate scădea din plăţile care trebuie
efectuate către reclamant.
În ceea ce priveşte modalitatea de plata a lucrărilor, precizează că, în conformitate cu
art.31.1 din contract, societatea S.C. „B” S.R.L. avea obligaţia de plată în termen de 7 zile de
la aprobarea situaţiilor de lucrări şi plata de către beneficiarul final, dar în termen de 70 de
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zile de la acceptul „bun de plată". Acceptul „bun de plată" nu a fost atins în cauză, întrucât
lipseau o mulţime de documente, fără de care plata nu se putea realiza.
Referitor la suma indicată în factură, susţine că acesta nu corespunde contravalorii
lucrărilor executate de reclamantă până la data emiterii acesteia, respectiv 15.04.2011, iar
plata parţială efectuată de societatea pârâtă nu reprezintă recunoaşterea facturii emise, ci doar
o plată pentru lucrările care au fost executate efectiv până la data plăţii.
A solicitat ca instanţa de apel să reţină faptul că plata parţială a fost efectuată în
temeiul contractului de prestări servicii existent între părţi şi raportat la nivelul lucrărilor
executate efectiv până la data plăţii şi, în nici un caz în temeiul facturii fiscale menţionate de
reclamantă (se plăteşte pentru ratele executate efectiv, nu şi pentru lucrările viitoare).
Analizând clauzele contractului şi nivelul lucrărilor la data emiterii facturii, raportat la
valoarea lucrărilor, factura fiscală conţine mai mult valoarea lucrărilor viitoare, adică
reclamanta a facturat în plus, iar plata lucrărilor executate o interpretează ca o recunoaştere a
facturii.
Cu privire la plata sumei de 571.915,21 lei cu TVA inclus reprezentând penalităţi de
întârziere (precizată la data de 18.12.2015 la suma de 459.285 lei inclusiv TVA), a solicitat să
se constate că abia la data de 16.10.2011 a fost realizat stadiul lucrărilor executate (şi facturate
prin factura nr. STC 513/15.04.2011) prin semnarea unui proces verbal între reprezentanţii
Proiectantului, Prestatorului şi Beneficiarului. Numai din acest moment se poate discuta de
„acceptul bun de plata" de la care trebuie să treacă 70 de zile pentru a face plata, cu condiţia
să fie întrunite şi celelalte condiţii contractuale şi abia după trecerea acestei perioade se poate
face vorbire de o solicitare de penalităţi, şi nici măcar în acel moment, deoarece societatea
pârâtă nu a fost pusă în întârziere.
Învederează că pentru acordarea penalităţilor, trebuie analizată îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de art. 1021, art. 1075 Cod civil şi următoarele, iar în cazul în care prin convenţie
părţile au prevăzut şi un termen cert pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de debitor, este
de menţionat că împlinirea termenului marchează doar momentul în care obligaţia trebuie
executată, adică după momentul în care aceasta devine scadentă, moment care se află strânsă
legătură cu una din condiţiile impuse pentru rezoluţiunea contractelor şi pentru acordarea de
daune compensatorii, anume cu punerea în întârziere a debitorului.
Mai arată că, în situaţia în care părţile litigante nu au stipulat prin convenţia încheiată
o clauză potrivit căreia prin ajungerea la termen, debitorul este de drept în întârziere (ceea ce
nu este stipulat în contract), simpla ajungere la termen nu este de natură să îndeplinească
cerinţa referitoare la punerea în întârziere, creditorul având obligaţia de a-1 pune pe debitor în
întârziere pentru obţinerea de daune interese şi penalităţi de întârziere.
A mai susţinut că reclamanta nu a pus niciodată în întârziere societatea pârâtă faţă de
penalităţile pretinse şi nici nu a făcut vorbire despre acestea decât în convocarea la conciliere
trimisă pentru data de 30.05.2012, apreciind că, eventual, abia de la acest moment se poate
face vorbire despre calcularea acestor penalităţi. Dar, la acel moment toate obligaţiile
societăţii pârâte erau achitate, încă din data de 20.03.2012, când s-a acceptat de către
reclamantă modalitatea de stingere a debitului prin primirea unui număr de 4 bilete la ordin cu
diferite scadenţe, ultima scadenţă fiind data de 14.05.2012.
Prin primirea biletului la ordin S.C. „A” SRL declară că s-au achitat toate lucrările
executate şi consemnate în Procesul verbal nr. 414/16.10.2012 şi facturate cu facturile STC
513/15.04.2011 şi STC 576/09.03.2012. Prin urmare, la data convocării la conciliere, dată de
la care se poate prezuma că pot fi calculate penalităţi de întârziere şi când se solicită prima
dată aceste penalităţi, nu mai exista debit la care se pot calcula penalităţi de întârziere, fiind
achitat în totalitate şi având şi confirmarea achitării de la reclamantă.
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Concluzionând, arată că nu se pot solicita şi obţine penalităţi de întârziere, solicitarea
formulată fiind netemeinică şi nelegală, astfel încât prima instanţă în mod greşit a reţinut
situaţia de fapt şi a acordat aceste penalităţi de întârziere.
Pe de o parte, arată că reclamanta a fost de acord cu biletele la ordin care stingeau
datoria aferentă acestui contract, şi în consecinţă, se prezumă ca aceasta a acceptat tacit aceste
termene de plată şi faptul că pârâtă şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, întrucât cuantumul
acestor penalităţi nu este unul cert, atât timp cât acesta reiese dintr-un calcul făcut de
reclamantă, fără ca instanţa să aprobe o expertiză contabilă de specialitate, iar în altă ordine de
idei, nu este de acord cu aprecierea instanţei că totalul acestor daune moratorii este
necontestat de pârâtă, atâta timp acesta reprezintă un simplu înscris care emană de la
reclamantă şi cu care nu a fost de acord.
În ceea ce priveşte plata sumei de 103.055,02 lei reprezentând garanţie de bună
execuţie şi plata sumelor de 72.138,51 lei cu titlu de garanţie aferentă lucrărilor - 70% şi
penalităţilor de întârziere aferente acesteia., arată că acestea au fost admise în mod nelegal de
instanţa de fond.
De altfel, înţelege să invoce excepţia inadmisibilităţii acestui capăt de cerere, având în
vedere nerespectarea dispoziţiilor art. 720 ind. 1 Cod procedură civilă, care reglementează
obligativitatea procedurii prealabile anterior promovării unei cereri de chemare în judecată, în
procesele şi cererile în materie comercială, evaluabile în bani, întrucât convocarea din data de
24.05.2012 a vizat doar suma de 571.915,21 lei cu TVA (penalităţi) şi daunele-interese în
cuantum de 197.151 lei.
Arată că la data convocării la conciliere, societatea pârâtă a răspuns cu adresa nr.
1094/30.05.2012 şi în care aducea la cunoştinţa reclamantei că prejudiciul produs de către ea
până la acel moment era de 2.072.159,8 lei reprezentând: penalităţi de întârziere ca urmare a
faptului că nu au executat lucrările în termen contractual, care a fost prelungit tot din aceste
considerente până la data de 04.09.2011, iar valoarea penalităţilor calculate au la bază art. 6.2
din contract, astfel că la acel moment erau în sumă de 1.745.853,02 lei, şi daune interese,
datorită faptului că au interzis accesul în şantier a societăţii pârâte pentru continuarea
lucrărilor, timp de 7 luni, deşi reclamanta nu mai lucra din data de 04.09.2011, motiv pentru
care Beneficiarul final al lucrării, ANL a calculat penalităţi de întârziere de 357.383,78 lei,
penalităţi care au fost reţinute şi compensate cu lucrările suplimentare.
A mai precizat că a achitat reclamantei lucrările suplimentare, însă la momentul
decontării acestora de beneficiarul final, societatea pârâtă nu le-a putut încasa, dat fiind faptul
că au fost compensate cu penalităţile calculate pentru întârzierea lucrărilor, întârziere produsă
tot din vina reclamantei ca urmare a interzicerii accesului pe şantier timp de 7 luni. De altfel,
societatea pârâtă a notificat reclamanta, de nenumărate ori, atât de faptul că lucrările nu erau
corespunzătoare din punct de vedere calitativ, dar şi că există întârzieri faţă de graficul de
execuţie, întârzieri ducând în cele din urma la perceperea de penalităţi de către beneficiarul
final al lucrării ANL.
Prin urmare, având în vedere prevederile art. 8.2 din contract, societatea pârâtă se vede
obligată de a reţine această sum reprezentând garanţie pentru prejudiciile cauzate, cuantificate
şi o parte din ele plătite deja beneficiarului final al lucrării.
În privinţa sumei de 30.916,51 lei solicitată cu titlu de cotă de 30% din garanţia de
bună-execuţie, de asemenea, pe cale de excepţie, înţelege să invoce excepţia inadmisibilităţii
acestui capăt de cerere, având în vedere nerespectarea dispoziţiilor art. 720 ind. 1 din vechiul
Cod de procedură civilă, faţă de invitaţia la conciliere din data de 24.05.2012 şi care a vizat
doar suma de 571.915,21 lei cu TVA şi daunele-interese în cuantum de 197.151 lei.
Deosebit de aceasta, înţelege să invoce dispoziţiile art. 8.3 teza a 2-a din contract, care
stipulează că „...Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel: 30% din
valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la expirarea perioadei de execuţie a lucrărilor
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executate, pe baza de proces-verbal de recepţie finală.", având în vedere inexistenţa unui
asemenea proces-verbal de recepţie finală, sens în care solicită să se reţină de instanţa de apel
faptul că nu a existat nici o problemă în decursul perioadei de garanţie de 3 ani şi semnarea
procesului verbal de recepţie finală, act ce nu a fost semnat şi nu există depus la dosar.
Totodată, în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată acordate de instanţa de fond, le
apreciază ca fiind ridicate faţă de pretenţiile admise, faţă de dispoziţiile art. 274 alin. (3) din
vechiul Cod de procedură civilă.
De asemenea, înţelege să invoce şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului, care a statuat că onorariile avocaţilor urmează să fie recuperate numai în măsura în
care constituie cheltuieli necesare şi au fost făcute în limita unui cuantum rezonabil.
Prin întâmpinare, reclamantul T. a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi
menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.
A arătat că în mod temeinic şi legal instanţa de fond a dispus respingerea ca
neîntemeiată a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a SC „A” S.R.L. SRL şi implicit a sa,
în calitate de cesionar, invocată de către pârâta S.C. „B” S.R.L. B., reţinând că raportat la
Contractul de cesiune de creanţă nr. 358/CES/1/24.05.2011 intervenit între SC „A” SRL şi
Banca X, scopul şi obiectul acestui contract au privit constituirea unei garanţii reale mobiliare
asupra încasărilor în vederea acordării creditului contractat de SC „A” SRL, în acest sens fiind
şi înscrierea efectuată în A.E.G.R.M. şi de altfel şi poziţia Băncii X.
Pârâta apelantă eronat susţine că efectele juridice ale contractului încheiat între
reclamanta iniţială (SC „A” SRL) şi Banca X, ar fi cele ale unei veritabile cesiuni de creanţă.
Or, între Banca X - Sucursala C. şi S.C. „A” S.R.L. au fost încheiate: Contractul de credit nr.
358/24.05.201 1 (cu actele adiţionale aferente) - având ca obiect acordare Plafon Revolving
de credite pe termen scurt, Contractul nr. 358/CES/1/24.05.2011 - având ca obiect cedarea de
către S.C. „A” în favoarea băncii a dreptului de creanţă rezultat din contractul încheiat între
această societate şi S.C. „B” S.R.L., în valoare totală de 4.408.719,756 lei.
A arătat că în cuprinsul Contractului de credit nr. 358/24.05.2011 şi în Actul Adiţional
nr. 9/10.11.2011, s-a prevăzut constituirea unor garanţii, printre care şi garanţia reală
mobiliară asupra încasărilor, evaluată la suma de 481.995 lei, potrivit Contractului de garanţie
reală mobiliară nr. 358/CES/1/24.05.2011 - garanţie care a fost înscrisă în A.E.G.R.M., astfel
că pârâta S.C. „B” S.R.L. a fost notificată în privinţa constituirii garanţiei reale mobiliare,
solicitându-i-se să procedeze la efectuarea plăţilor datorate S.C. „A” S.R.L. în contul curent
special deschis la Banca X pe numele societăţii în vederea executării obligaţiilor uzuale din
convenţia de garanţie reală mobiliară.
De asemenea, a arătat că a solicitat Băncii X S.A., prin adresa înregistrată sub nr.
780/25.01.2016, să i se comunice dacă urmare a încheierii Contractului nr. 358/CES/
1/24.05.2011 valoarea creditului contractat de S.C. „A” S.R.L. s-a diminuat cu valoarea
creanţei de 4.408.719,756 lei sau cu valoarea garanţiei de 481.995 lei, or, în fapt, valoarea
creditului nu a fost modificată, iar potrivit uzanţelor bancare şi intenţiei reale a părţilor, prin
Contractul de cesiune de creanţă nr. 358/CES/1/24.05.2011 s-a constituit în fapt o garanţie
reală mobiliară asupra încasărilor din Contractul de prestări servicii nr. 2138/524/9.11.2010,
potrivit Contractului de garanţie reală mobiliară nr. 358/CLS/1/24.05.2011 - garanţie care a
fost înscrisă în A.E.G.R.M., valoarea garanţiei fiind în fapt de 481.995 lei. Prin Adresa nr.
1335/1.02.2016, Banca X S.A. şi-a exprimat punctul de vedere asupra contractelor încheiate
cu SC „A” SRL, arătând care a fost intenţia reală a părţilor la încheierea Contractul de cesiune
de creanţă nr. 358/CES/1/24.05.2011, şi anume, de constituire la capitolul 7 din Contractul de
credit a mai multor garanţii mobiliare şi imobiliare în favoarea băncii, printre care şi o
garanţie reală mobiliară asupra încasărilor din contul colector deschis pe numele SC „A”
SRL., în acest scop fiind încheiat Contractul de garanţie reală mobiliară nr. 358/CES/
1/24.05.2011, iar deşi titlul contractului este de „Contract de cesiune de creanţă", în realitate
109

voinţa părţilor şi scopul încheierii acestuia au fost de a constitui o garanţie bancară în vederea
garantării împrumutului contractat de către S.C. „A” SRL, şi nu o cesiune de creanţă
universală a tuturor drepturilor şi obligaţiilor aferente acestui contract comercial.
Din cuprinsul clauzelor contractuale a rezultat că voinţa reală a părţilor nu a fost în
sensul stingerii obligaţiei pe care "cedentul" o avea faţă de banca cesionară, conform art. 1493
alin. (1) din Noul Cod civil, ci reprezintă o veritabilă garanţie reală mobiliară pentru
garantarea creditului contractat prin contractul de credit nr. 358/24.05.2011.
A mai arătat că pârâta S.C. „B” SRL a fost notificată de SC „A” SRL privitor la
constituirea garanţiei reale mobiliare şi nu în altă modalitate, la 24.05.2011, fiind informată
despre faptul că s-a încheiat contractul de garanţie reală mobiliară, iar sumele reprezentând
preţul prestaţiilor de servicii ale contractului comercial nr. 2138/524/09.11.2010 urmează a fi
virate în contul SC „A” SRL şi nu în contul băncii, de unde banca urma să încaseze sumele
necesare lichidării împrumutului bancar. Contul curent sus menţionat a fost deschis de bancă
pe numele SC „A” S.R.L. în mod special pentru derularea sumelor ce urmează a fi constituite
garanţii din încasările contractului de prestări servicii încheiat cu SC „B” SRL. Cerinţa băncii,
stipulată în contractul de credit, a fost aceea de a fi notificată pârâta SC „B” SRL despre
constituirea acestei garanţii, întrucât s-a constituit un cont nou, special pentru încasarea
sumelor ce constituiau obiectul garanţiei şi pentru ca societatea debitoare (SC „B” SRL) să
cunoască noul cont al debitorului băncii (SC „A” SRL) şi pentru a avea garanţia că sumele de
bani vor ajunge în acest cont şi nu în alte conturi deschise la alte unităţi bancare pentru a fi
prejudiciată Banca X.
O altă dovadă a faptului că aşa zisul contract de cesiune de creanţă a reprezentat o
convenţie de constituire a unei garanţii reale mobiliare rezultă şi din faptul că, la solicitarea
SC „A” S.R.L., Banca X a acceptat ca această societate să încaseze 20 % din valoarea
sumelor virate de SC „B” SRL, iar diferenţa de 80 % să fie destinată rambursării creditului
aflat în derulare. Creditul contractat de către SC „A” SRL s-a recuperat treptat, o parte din
sumele încasate de la SC „B” SRL pentru care s-a constituit garanţia reală mobiliară, iar o altă
parte s-a încasat în procedura lichidării judiciare, banca fiind principalul creditor în această
procedură.
De altfel, calitatea procesuală activă a SC „A” nu a fost contestată în dosar nr.
10073/40/2011 unde a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 4501/16.12.2011 de către Tribunalul
Botoşani, dispunându-se emiterea unei ordonanţe parţiale de plată în sarcina debitoarei pentru
suma de 1.122.034.56 lei, or, dacă SC „A” a avut calitate procesuală activă în litigiul în care a
solicitat achitarea debitului principal, societatea are calitate procesuală activă şi în prezentul
litigiu, care priveşte, printre altele, plata de către aceeaşi pârâtă a penalităţilor de întârziere
calculate la debitul principal.
A arătat că scopul şi finalitatea încheierii Contractului de garanţie reală mobiliară nr.
358/CES/l/24.05.2011 a fost de constituire a unei garanţii reale mobiliare asupra încasărilor,
evaluată la suma de 481.995 lei, care a fost înscrisă în A.E.C.R.M. cu acest titlu - de garanţie
reală mobiliară, având ca obiect creanţele prezente şi viitoare şi soldul contului curent, ce
urmează a fi încasate în baza Contractului nr. 2138/9.11.2010 încheiat între SC „B” SRL şi
SC „A” SRL., garanţia fiind constituită pentru garantarea obligaţiilor de plată a creditului în
sumă de 1.000.000 lei asumate prin Contractul de credit nr. 358/24.05.2011.
În concluzie, susţine că atât SC „A” SRL cât şi T.- în calitate de cesionar, justifică
legitimare procesuală activă în prezenta cauză, excepţia invocată nefiind fondată.
Cu privire la excepţia netimbrării acţiunii invocată de pârâta apelantă, a arătat că este
nefondată, prima instanţă dispunând în mod corect scutirea reclamantei iniţiale - SC „A” SRL
de plata taxei judiciare de timbru, faţă de starea de insolvenţă în care se afla societatea, iar
ulterior, intervenind cesiunea drepturilor litigioase, instanţa de fond a apreciat corect că nici el
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nu poate fi obligat la plata taxei judiciare de timbru, subrogându-se în drepturile şi obligaţiile
reclamantei iniţiale.
Pârâta apelantă a solicitat şi admiterea excepţiei netimbrării cererii, solicitare
nejustificată, în condiţiile în care nu i s-a pus în vedere achitarea taxei judiciare de timbru,
faţă de situaţia expusă mai sus.
Nefondată este, de asemenea, excepţia netimbrării faţă de modificarea acţiunii de către
el, prin precizarea de acţiune depusă pentru termenul de judecată din data de 18.12.2015,în
condiţiile în care taxa judiciară de timbru nu este datorată pentru acţiunea introductivă de
instanţă, aceasta nu poate fi datorată nici pentru o precizare de acţiune formulată ulterior, în
baza principiului accesiorium sequitur principale.
A mai arătat că nefondată este şi excepţia inadmisibilităţii capetelor de cerere
privitoare la obligarea pârâtei la plata sumelor de: 72.138,51 lei - cu titlu de garanţie aferentă
lucrărilor efectuate (în procent de 70%), la care se adaugă penalităţi aferente; suma de
30.916,51 lei şi penalităţile aferente de la data scadenţei până la momentul plăţii reprezentând 30% din garanţia de bună execuţie reţinută de societatea pârâtă. potrivit art. 8
din Contractul de prestări servicii nr. 2138/524/9.11.2010 încheiat cu SC „A” SRL.
Pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii capetelor de acţiune arătate, raportat la
faptul că nu ar fi respectate dispoziţiile art. 720 Cod procedură civilă, în vigoare la momentul
introducerii acţiunii, care reglementa obligativitatea procedurii prealabile anterior promovării
unei cereri de chemare în judecată, însă SC „A” SRL a solicitat pârâtei, anterior intentării
acţiunii care face obiectul prezentului dosar, prin numeroase notificări şi adrese, plata sumelor
datorate. Astfel, prin notificarea din 10.05.2012, pârâta a fost convocată la conciliere directă
privind obligaţia de plată a sumei de 571.915,21 lei cu T.V.A. inclus - cu titlu de penalităţi de
întârziere, precum şi suma reprezentând daune-interese în cuantum de 197.151 lei, potrivit
Contractului de prestări servicii nr. 2138/9.11.2010.
În cuprinsul aceleiaşi notificări, constatând neplata la termen a facturii nr.
513/15.04.2011, SC „A” S.R.L. s-a considerat îndreptăţită să pretindă penalităţi de întârziere
şi daune-interese, solicitând şi achitarea garanţiei aferente lucrărilor efectuate de SC „A”
S.R.L., pârâta fiind somată ca în termen de 5 zile de la primirea notificării să transmită biletul
la ordin avalizat pentru 70% din valoarea garanţiei reţinute, pentru suma de 72.138,51 lei cu
scadenţă în 24.05.2012.
În mod evident şi diferenţa de 30% a garanţiei de bună-execuţie, precum şi penalităţile
calculate la pretenţiile solicitate, au fost avute în vedere în încercarea SC „A” SRL de
soluţionare a litigiului pe cale amiabilă, potrivit dispoziţiilor legale sus-amintite.
Pe fondul cauzei, a arătat că hotărârea instanţei de fond este temeinică şi legală,
instanţa obligând pârâta la plata sumei de 459.285 lei cu titlu de penalităţi de întârziere, a
sumei de 103.054 lei cu titlu de garanţie de bună execuţie şi a sumei de 24.246.97 lei cu titlu
de cheltuieli de judecată.
Pârâta apelantă a invocat faptul că nu s-a făcut dovada pretenţiilor solicitate, acestea
fiind lipsite de temei legal, în speţă fiind necesară efectuarea unei expertize - probă de altfel
nesolicitată de către pârâtă nici cu ocazia formulării întâmpinării iniţiale şi nici ulterior, pârâta
necontestând cuantumul menţionat, nici în acţiune şi nici în precizările de acţiune depuse
ulterior, mulţumindu-se doar să invoce propria culpă.
În acest sens, a arătat că, în baza Contractului de prestări servicii nr. 2138/9.11.2010,
având ca obiect executarea, finalizarea, şi întreţinerea lucrării „Locuinţe pentru tineri destinate
închirierii, judeţul C., municipiul C., strada …, cu 60 de unităţi locative, având regim de
înălţime S+P+1E+M - tronson A, B şi C, conform devizului ofertă şi graficului de execuţie
lucrări", valoarea totală a contractului fiind stabilită la suma de 4.408.719,756 lei, SC „A”
SRL a efectuat lucrări în valoare totală de 2.054.893,16 lei, pentru care a emis factura nr. STC
513/15.04.2011. Din această sumă, pârâta a achitat 700.000 lei. Întrucât sumele menţionate în
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contract nu au fost achitate în întregime în termenul prevăzut de art. 13.1 din contract, pârâta
şi beneficiarul A.N.L. au fost notificaţi în vederea comunicării plăţilor efectuate de către
A.N.L. Bucureşti începând cu data de 9 noiembrie 2010, fără a primi vreun răspuns. Ulterior,
pârâta, prin adresele trimise către SC „A” SRL nu a oferit un răspuns la solicitările societăţii
referitoare la plata lucrărilor deja efectuate şi nu a justificat refuzul de plată a acestor lucrări.
Deşi potrivit contractului încheiat între părţi, trebuiau emise lunar facturi pentru
lucrările efectuate, iar pârâta a întârziat nejustificat aprobarea situaţiilor de lucrări înaintate
conform contractului, SC „A” SRL a reuşit să emită prima factură către aceasta la aproape
jumătate de an de la începerea lucrărilor. Mai mult, pârâta a încercat în repetate rânduri
evacuarea SC „A” SRL din şantier, fără a se respecta clauzele contractuale, atât prin forţă cât
şi prin ordonanţe preşedinţiale, respinse de altfel de instanţă.
Astfel, prin sentinţa civilă nr. 4501/16.12.2011 pronunţată în dosar nr. 10../40/2011 de
Tribunalul Botoşani, a fost admisă în parte cererea formulată, dispunându-se emiterea unei
ordonanţe parţiale de plată în sarcina debitoarei pentru suma de 1.122.034,56 lei şi, cum a
reţinut instanţa de fond, prin adresa nr. 547/12.12.2011 emisă de debitoare, aceasta recunoaşte
debitul avut faţă de SC „A” S.R.L. indicându-se şi modalitatea şi temeiul de plată, pârâta
recunoscând că la 16.10.2011 stadiul lucrărilor a fost realizat prin semnarea unui procesverbal de către reprezentanţii proiectantului, prestatorului şi beneficiarului şi că din acest
moment se poate discuta despre acceptul său de plată, recunoscând astfel debitul principal.
În vederea realizării lucrărilor la timp şi faţă de neplata lucrărilor efectuate de SC „A”
de către pârâtă, SC „A” S.R.L. a încheiat Contractul de credit nr. 358/24.05.2011 cu Banca X
Sucursala V având ca obiect acordare plafon revolving de credite pe termen scurt pentru
finanţarea derulării contractului cu SC „B”, în sumă de 1.000.000 lei.
Ca rezultat al neachitării la timp de către SC „B” SRL a sumelor datorate societăţii, SC
„A” S.R.L. a fost prejudiciată, întâmpinând dificultăţi în returnarea creditului, achitarea
impozitelor şi taxelor datorate statului şi în desfăşurarea relaţiilor comerciale cu alţi parteneri
de afaceri, fiind somată în repetate rânduri să achite debitele restante, fiindu-i calculate
penalităţi semnificative la aceste debite, culminând cu falimentul societăţii.
Pârâta a afirmat că lucrările nu erau efectuate la momentul facturării, deşi acestea erau
recunoscute ca fiind executate prin semnarea situaţiilor de lucrări aferente facturii respective
de către reprezentantul SC „B” S.R.L., aceasta încasând banii de la ANL, atestând efectuarea
acestor lucrări.
Cu privire la obligarea pârâtei la plata sumei de 459.285 lei cu T.V.A. inclus - cu titlu
de penalităţi de întârziere, din care a fost exclusă garanţia de bună execuţie de 5%, a arătat că
termenul de plată de către debitoare a lucrărilor efectuate de reclamantă, era potrivit art. 13.1
din contract, de 7 zile de la aprobarea situaţiilor de lucrări şi plata lucrărilor de către
beneficiarul final - A.N.L.
A.N.L. Bucureşti avea obligaţia achitării lucrărilor către pârâta S.C. „B” S.R.L. în
termen de 70 de zile de la acceptul „bun de plată" (art. 10.1 din contractul dintre SC „B” SRL
şi ANL Bucureşti). Având în vedere că pârâta nu a achitat la termen factura nr.
513/15.04.2011, SC „A” S.R.L. a fost îndreptăţită să pretindă penalităţi de întârziere pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu data scadenţei, penalităţi stabilite la suma de 459.285 lei,
potrivit calculului depus la dosar, luând în considerare momentul plăţilor efectuate de către
A.N.L. către SC „B” SRL pentru lucrările efectuate de către SC „A” SRL.
Prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor încheiat la data de 20.03.2012
între SC „A” S.R.L. şi pârâta SC „B” S.R.L. se atestă faptul că lucrările corespund calitativ şi
respectă prevederile proiectului, obligându-se, de asemenea, la restituirea garanţiei de bună execuţie în cuantum de 103.055,02 lei: „garanţia reţinută conform contract 103.055,02 lei fără
TVA se va returna cf. contractului - 70% (72.138,51 lei) cu BO cu scadenţa în 24.05.2012 şi
30 % (30.916,51 lei)” .
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De altfel, prin adresa nr. 94/30.04.2012 şi prin e-mailul din 25.04.2012 transmise
pârâtei, privind modul de achitare a garanţiei aferente lucrărilor efectuate de SC „A” SRL, s-a
solicitat ca în termen de 5 zile de la primirea adresei, pârâta să transmită biletul la ordin
avalizat pentru 70% din valoarea garanţiei reţinute, pentru suma de 72.138,51 lei cu scadenţă
în 24.05.2012, obligaţie neîndeplinită de pârâtă. Termenul de 3 ani prevăzut în procesulverbal de recepţie s-a împlinit la data de 20.03.2015 - dată la care suma de 30.916,51 lei a
devenit scadentă, pârâta neînţelegând să achite până în prezent suma datorată.
Pârâta invocă neplata garanţiei de bună-execuţie fată de aplicarea de penalităţi de către
beneficiarul A.N.L. către SC B SRL. Or, prin procesul-verbal de conciliere directă încheiat la
data de 11.05.2012 între SC B SRL, A.N.L. şi SC M SRL, se menţionează faptul că lucrările
de execuţie aferente obiectivului de investiţie din C au fost contractate pentru o perioadă de
11 luni, iar la solicitarea SC B S.R.L., termenul de recepţie a fost decalat. în privinţa
penalităţilor aplicate de ANL, SC B a precizat că „datorită volumului foarte mare de lucrări
ale societăţii, s-a omis depunerea documentelor necesare decalării termenului de finalizare a
celor 60 de apartamente situate în C", pârâta invocând propria culpă în decalarea termenului
de finalizare şi nu motive externe sau culpa SC A S.R.L. în decalarea acestui termen.
În aceste condiţii, refuzul de plată de către pârâtă a garanţiei de bună-execuţie şi a
penalităţilor aferente este nejustificat, instanţa de fond dispunând în mod temeinic şi legal
obligarea pârâtei la plata sumei de 103.054 lei - cu titlu de garanţie de bună-execuţie aferentă
lucrărilor efectuate de reclamantă, la care se adaugă penalităţi aferente, calculate de la data de
26.05.2012 şi până la 18.12.2015, în cuantum de 204.521 lei.
Referitor la obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată acordate de instanţa de
fond, apreciază că, în mod corect instanţa de fond a obligat-o la acoperirea integrală a
acestora, faţă de complexitatea cauzei şi numărul mare de termene de judecată acordate,
pârâta apelantă fiind cea în culpă de purtarea procesului. Orice cheltuială de judecată
solicitată a fost dovedită cu actele depuse la dosar şi a fost justificată de multiplele deplasări
întreprinse la Tribunalul Botoşani de la C.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel, care, în drept, se încadrează în prevederile art. 296 Cod
procedură civilă, Curtea reţine următoarele:
În raport de dispoziţiile art. 137 Cod procedură civilă, instanţa de apel va analiza cu
prioritate excepţiile invocate de către pârâta apelantă, ce fac de prisos verificarea apărărilor de
fond, în cazul admiterii acestora. Astfel, pârâta a invocat excepţia netimbrării acţiunii cu
ocazia judecării cauzei în fond, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei S.C.
„A” S.R.L. şi a cesionarului T., precum şi excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere
privind restituirea garanţiei de bună execuţie pentru neparcurgerea procedurii reglementate de
art. 7201 Cod procedură civilă.
Prioritară, în rândul acestor excepţii, este excepţia netimbrării acţiunii.
În art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 (în vigoare la data sesizării instanţei şi, deci,
aplicabilă în raport de norma tranzitorie prevăzută în art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013) se arată
că „Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, iar în alin. (5) se prevede că „În situaţia
în care instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea unei căi de atac constată că în
fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va
dispune darea în debit la organele financiare.”
Rezultă, din conţinutul acestor norme, că neachitarea taxelor datorate la judecarea
cauzei în fond nu pot fi sancţionate cu anularea cererii pentru prima oară în căile de atac,
soluţia adoptată de legiuitor fiind aceea a dării în debit a persoanei ce nu şi-a îndeplinit
obligaţiile prevăzute de Legea nr. 146/1997 de către instanţa învestită cu soluţionarea căii de
atac.
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În cauza dedusă judecăţii, reclamantul T., în raport de pretenţiile formulate la termenul
de judecată din 18.12.2015 (fila 1, vol. III fond) – de 1.050.016 lei şi faţă de dispoziţiile art. 2
lit. g) din Legea nr. 146/1997, datorează o taxă judiciară de timbru în cuantum de 14.410,41
lei, cu care urmează a fi dat în debit de către instanţa de apel, în temeiul art. 20 alin. (5) din
sus citata lege.
În cauză nu are relevanţă împrejurarea că reclamanta cedentă de drepturi litigioase a
intrat ulterior în procedura insolvenţei, întrucât, la data sesizării instanţei, aceasta nu beneficia
de prevederile art. 77 din Legea nr. 85/2006 şi, mai mult, chiar la data la care s-a amânat plata
taxei judiciare de timbru (a se vedea încheierea din 23.11.2012, ce a dispus amânarea
obligaţiei de plată pe o perioadă de 3 luni până la 23.02.2013 – fila 137 dos.) nu era deschisă
procedura insolvenţei, aceasta fiind dispusă prin încheierea nr. 50/F/CC/2013 din 25.02.2013
a Tribunalului C..
Cum cesiunea de drepturi litigioase presupune transmiterea convenţională a calităţii de
reclamant de la cedent la cesionar, cu toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din această
calitate, cesionarului T. îi incumbă obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru conform celor
anterior menţionate.
În consecinţă, Curtea va respinge excepţia netimbrării acţiunii.
Privitor la lipsa calităţii procesuale active a reclamantei S.C. „A” S.R.L. şi a
cesionarului T., instanţa de apel reţine următoarele:
Pârâta S.C. B S.R.L. şi-a întemeiat această excepţie pe împrejurarea că, prin contractul
de cesiune de creanţă încheiat de reclamanta S.C. A S.R.L. şi Banca X S.A. – Sucursala C.,
înregistrat sub nr. 3../CES/1/24.05.2011 (f. 73, 74 vol. I fond), prin care reclamanta, în calitate
de cedentă, cesiona către cesionara Banca X S.A. creanţa avută împotriva S.C. B S.R.L. şi
care rezulta din contractul de prestări servicii nr. 2138/ 09.11.2010.
Reclamanta s-a apărat faţă de această excepţie, susţinând că, în realitate, contractul
încheiat cu Banca X S.A. este un contract de garanţie reală mobiliară.
În aceste circumstanţe, instanţa este chemată să interpreteze intenţia reală a părţilor. În
acest sens, art. 977 din Codul civil anterior (aplicabil cauzei rationae temporis) prevede că
„interpretarea contractelor se face după intenţia comună a părţilor contractante, iar nu după
sensul literal al termenilor”.
Se poate observa că acest contract apare înscris la punctul 7 al contractului de credit
nr. 358/24.05.2011 încheiat între reclamantă şi Banca X S.A. (f. 71, 72, vol. I dos. fond) la
capitolul garanţii drept un contract de garanţie reală mobiliară. Mai mult, acest contract a fost
înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
De asemenea, nu se poate admite împrejurarea că reclamanta ar fi cedat o creanţă de
4.408.718,75 pentru un plafon revolving de credite pe termen scurt în sumă de 1.000.000 lei.
În aceeaşi ordine de idei, Banca X S.A. nu şi-a „arogat” niciodată calitatea de creditor al S.C.
„B” S.R.L. şi chiar din susţinerile făcute de pârâtă reiese că s-a înscris în tabelul de creanţe al
debitoarei S.C. „A” S.R.L. cu suma nerambursată din contractul de credit nr. 358/24.05.2015.
Faţă de cele ce preced, apare cu suficientă evidenţă care a fost intenţia comună a
părţilor la încheierea contractului intitulat în mod greşit ca fiind de cesiune de creanţă,
respectiv aceea de a institui o garanţie reală mobiliară asupra sumelor pe care S.C. „A” S.R.L.
le avea de primit de la S.C. „B” S.R.L. în baza contractului de prestări servicii nr.
2138/09.11.2010, astfel că va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei
S.C. „A”, aceasta necedând creanţa deţinută împotriva pârâtului şi justificată prin contractul
anterior precizat.
În raport de contractul de cesiune de drepturi litigioase încheiat între SC „A” SRL şi T.
la 31.07.2015 (vezi filele 277 – 279, vol. I dosar fond) cesionarul T. îşi justifică în speţă
calitatea procesuală activă.
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Curtea reaminteşte că părţile cesiunii de creanţă cu caracter litigios sunt creditorul
cedent, care are calitatea de reclamant şi terţul cesionar care preia calitatea procesuală activă a
creditorului iniţial, prin transmiterea convenţională a acesteia. Debitorul cedat, care are în
prezenta cauză calitatea procesuală de pârât, nu este parte în contractul de cesiune de creanţă
litigioasă, astfel că acordul acestuia nu era necesar la perfectarea acestei înţelegeri.
Cum s-a prezentat anterior, reclamanta SC „A” nu a cedat creanţa sa către Banca X,
astfel că cedarea dreptului litigios către T. este perfect valabilă, instanţa urmând a respinge şi
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului T.
Cu privire la excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere pentru restituirea garanţiei
de bună execuţie vizând neparcurgerea procedurii reglementate de dispoziţiile art.7211 Cod
procedură civilă, Curtea reţine că aceasta nu este dată.
Din cuprinsul convocării pentru conciliere directă efectuată de reclamantă la
10.05.2012 şi primită de SC „B” S.R.L. la 17.05.2012 (filele 20, 21, vol. I dosar fond) reiese
că reclamanta a solicitat şi emiterea biletului la ordin avalizat pentru 70% din garanţia de bună
execuţie, aşa cum părţile conveniseră anterior, pentru diferenţa de 30% nefiind împlinit
termenul de restituire, conform contractului, la data sesizării instanţei.
Rezultă aşadar faptul că reclamanta a efectuat procedura concilierii directe cu privire
la acest capăt de cerere, excepţia inadmisibilităţii nefiind dată. Se impune totuşi a puncta că
această excepţie a fost invocată în mod cu totul şicanatoriu în condiţiile în care reclamanta a
solicitat contravaloarea garanţiei de bună execuţie prin petitul cererii introductive, iar pârâta a
înţeles să invoce o atare excepţie chiar prin intermediul concluziilor scrise, cu evidentă
încălcare a prevederilor art.108 alin. (3) Cod procedură civilă.
Privitor la fondul cauzei, în limita criticilor aduse prin petiţia de apel, Curtea reţine:
Pârâta apelantă se apără arătând că nu a fost pusă în întârziere, contractul nu prevedea
o astfel de clauză, astfel că pretenţiile în cuantum de 571.915,21 lei reprezentând penalităţi de
întârziere nu pot fi acordate.
Curtea reţine că, în baza art. 969 Cod civil, legea aplicabilă părţilor, cu privire la
penalităţile de întârziere datorate de beneficiar prestatorului sunt prevăzute la 13.1 din
contractul de prestări servicii nr.2138/524 din 9.11.2010 încheiat între SC „B” SRL în calitate
de beneficiar şi SC „A” SRL, în calitate de prestator (vezi filele 9 – 17, vol. I dosar fond) în
care se arată că:”Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestatorul în termen de 7
(şapte) zile, de la aprobarea situaţiilor de lucrări şi plata lucrărilor de către beneficiarul final
(70 de zile de la acceptul „bun de plată”)”.
Rezultă aşadar că facturile emise de către prestator şi acceptate de către beneficiar
pentru lucrările executate devin scadente la trecerea unui termen de 7 zile de la efectuarea
plăţilor de către beneficiarul final, care în speţă este ANL Bucureşti. Plăţile efectuate de către
ANL Bucureşti către SC „B” pentru lucrările executate pe diferite stadii sunt evidenţiate în
anexa nr.1 din răspunsul dat de către beneficiarul final la solicitarea instanţei (fila 54 dosar)
Susţinerea privitoare la neobţinerea menţiunii „bun de plată” nu poate fi luată în
considerare, în condiţiile în care aceasta priveşte efectuarea plăţilor de către beneficiarul final
în urma executării lucrărilor pe diverse faze. Or, aşa cum am precizat anterior, beneficiarul
final a efectuat plăţi către beneficiarul S.C. „B” S.R.L., aşa cum reiese din răspunsul oferit
instanţei de ANL Bucureşti, pentru lucrările executate de S.C. „A” S.R.L.
Cuantumul penalităţilor de întârziere este specificat în art.6.3 din contractul de prestări
servicii în care se arată că beneficiarul are obligaţia de a plăti o penalitate de 0,2% pentru
fiecare zi de întârziere după expirarea termenului de 7 zile de la efectuarea plăţii de către
Beneficiarul final.
Întrucât contractul nu prevede vreo formalitate privitoare la punerea în întârziere
pentru neefectuarea plăţii, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.43 din Codul comercial (de
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asemenea aplicabil cauzei – rationae temporis) în care se arată că : „Datoriile comerciale
lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua când devin exigibile”.
În aceste circumstanţe, rezultă cu îndestulătoare evidenţă că în cazul obligaţiilor
comerciale, debitorul este de drept în întârziere, începând cu data exigibilităţii datoriei, astfel
că susţinerile apelantei privitoare la nepunerea în întârziere apar ca simple alegaţii,
nefundamentate juridic.
Cu privire la cuantumul acestor penalităţi de întârziere, aşa cum rezultă din calculul
efectuat de reclamant (vezi fila 24, vol. III dosar fond), în temeiul criteriilor stabilite de art.6.3
şi art.13.1 din contractul de prestări servicii şi cu luarea în considerare a situaţiei plăţilor
efectuate de Beneficiarul final către SC „B” S.R.L., acestea sunt în cuantum de 459.285 lei,
aşa că prima instanţă a dat o justă dezlegare acestui capăt de cerere prin raportare la normele
anterior menţionate.
Pentru garanţia de bună execuţie sunt aplicabile dispoziţiile art.8.3 din contractul de
prestări servicii. Astfel, la emiterea facturilor pentru lucrările efectuate, beneficiarul nu a
ridicat pretenţii asupra calităţii lucrărilor, ce ar fi putut duce la indisponibilizarea garanţiei de
bună execuţie, în vederea acoperirii eventualelor prejudicii.
Doar în aceste circumstanţe, strict delimitate de contractul încheiat de părţi,
beneficiarul ar fi fost în măsură să procedeze la măsura indisponibilizării garanţiei, astfel că,
după momentul semnării procesului verbal de terminare a lucrărilor (nr. 68 din 20.02.2012 –
f. 283, 284, vol. I dosar fond), în lipsa unor pretenţii ale beneficiarului ridicate până la această
dată, prestatorul este îndreptăţit la restituirea garanţiei de bună execuţie.
În aceste circumstanţe, susţinerea apelantei privitoare la executarea cu întârziere a
lucrărilor nu are nicio relevanţă cu privire la acest capăt de cerere, din perspectiva art. 8.3 din
convenţia de prestări servicii, în care este clar stabilită data până la care se pot ridica pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie. Aşa cum s-a arătat anterior, aceste termen a expirat la
20.02.2012, data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, iar
penalităţile pretinse urmare a executării cu întârziere a lucrărilor au fost solicitate prin cererea
reconvenţională înregistrată la 17.09.2012 (f. 100 şi urm., vol. I, dos. fond).
În concluzie, faţă de cele ce preced, Curtea, în temeiul art. 296 Cod procedură civilă,
urmează a respinge apelul ca nefondat.
În raport de dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, apelanta urmează a fi obligată la
plata cheltuielilor de judecată din apel, aflându-se în culpă procesuală prin introducerea unei
căi de atac nefondate.
23. Răspundere contractuală. Principiul reparării integrale a prejudiciului.
Întinderea prejudiciului în situația în care o parte contractantă nu-și îndeplinește
obligația de a plăti o sumă de bani.
În concepția Codului civil răspunderea contractuală este strâns legată de ideea care
stă la baza principiului forței obligatorii a contractului. Din moment ce contractul are forța
unei legi în raporturile dintre părți, se consideră că pandantul acestui principiu este că
fiecare parte trebuie să răspundă de eventuala nerespectare a acestei „legi”, așadar de
încălcarea „normei private” pe care contractul o generează, atașamentul noțiunii de
răspundere față de principiul pacta sunt servanda explicând de fapt și existența conceptului
de răspundere.
Ca urmare, neexecutarea voluntară a obligațiilor contractuale de către debitor, dă
dreptul creditorului de a recurge la executarea silită în natură și la alte mijloace juridice
prevăzute de lege pentru a obține prestația care i se datorează sau de a obține echivalentul
economic al acestei prestații, printre mijloacele pe care creditorul le are la îndemână în
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situația când una din părțile contractante nu execută prestațiile pe care le datorează,
regăsindu-se și executarea prin echivalent sau acordarea de daune-interese.
În situația în care obligația neexecutată constă în a plăti o sumă de bani legiuitorul a
procedat la evaluarea legală a daunelor interese, evaluare care este combinată, inevitabil, și
cu evaluarea convențională a daunelor-interese moratorii (pentru că în această privință,
legiuitorul stabilește limite și reguli specifice).
Secția a II-a Civilă, decizia nr. 161/18.05.2016
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia a II-a civilă la data de
06.07.2015, sub nr. 36../86/2015, reclamanta I.J.L. a chemat în judecată pârâta B.C.D.
solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei
de 246.808,81 lei, reprezentând valoarea prejudiciului suferit prin plata penalităţilor de
întârziere şi a cheltuielilor de judecată, la care a fost obligată reclamanta prin Sentinţa civilă
nr. 1319/08.04.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, precum şi a dobânzii calculată pentru
suma de 246.808,81 lei, de la data de 18.03.2015 şi până la plata efectivă a sumei de către
pârâtă, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 50 din 15 februarie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a
respins ca neîntemeiată cererea reţinând, în esenţă, că prin acordul de asociere nr.
118/25.04.2012, încheiat în temeiul art. 44 din OUG nr. 34/2006 între B.C.D., B.C.D.şi
C.D.E., s-a convenit participarea la procedura de achiziţie publică organizată de R.A.I.pentru
atribuirea contractului în vederea execuţiei lucrării „Reparaţii capitale dale din beton la pista
de decolare aterizare existentă”, iar în derularea raporturilor juridice, între semnatarii
acordului de asociere, reclamantul C.D.E. şi pârâta B.C.D. a intervenit un litigiu soluţionat
prin Sentinţa civilă nr. 1083/30.10.2014 pronunţată în dosarul nr. 22../206/2012 al
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, în sensul obligării A.B.E.. la plata integrală a sumelor
solicitate prin cererea de chemare în judecată.
A mai reţinut tribunalul că, pentru realizarea în parte a domeniului de lucrare,
reclamantul C.D.E. a avut ca prestator societatea D.E.F., cu care a încheiat Contractul de
prestări servicii nr. 06/30.05.2012 pentru execuţia lucrărilor de colmatare rosturi pentru
obiectul de investiţii "Reparaţii capitale dale din beton la pista de decolare aterizare existentă Aeroportul x" şi că, în desfăşurarea acestor raporturi contractuale, reclamantul a înregistrat
întârzieri la plata sumelor datorate, motiv pentru care prestatorul D.E.F. a solicitat pe cale
judecătorească obligarea acestuia la plata penalităţilor de întârziere stabilite prin contract,
cererea făcând obiectul dosarului nr. 3255/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, care s-a
pronunţat prin sentinţa nr. 1319/08.04.2014, definitivă prin decizia civilă nr. 339/06.03.2015,
în sensul obligării C.D.E. la plata către D.E.F.a sumei de 240.886,09 lei, reprezentând
penalităţi de întârziere aferente facturii fiscale nr. DG 954/18.06.2012, precum şi a sumei de
5.922,72 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.
A constatat instanţa că, în prezentul litigiu, reclamantul C.D.E. a susţinut că întârzierea
în onorarea obligaţiilor faţă de D.E.F. rezultând din factura fiscală nr. DG 954/18.06.2012,
care a condus la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 240.886,09 lei, a fost cauzată
de atitudinea pârâtului A.B.E., care, la rândul său, nu şi-a onorat la termen obligaţiile
contractuale.
Tribunalul a apreciat că, în ceea ce priveşte limitele răspunderii contractuale, sunt
incidente prevederile art. 1350 din Codul civil şi, prin urmare, în condiţiile în care între părţile
din litigiu a intervenit un contract, răspunderea în legătură cu neexecutarea acestuia nu poate
fi angajată pe plan delictual, dacă fapta cauzatoare de prejudiciu nu are caracter penal, întrucât
răspunderea civilă delictuală reprezintă dreptul comun al răspunderii civile, iar răspunderea
contractuală este o răspundere cu caracter special, derogatoriu, partea contractantă
prejudiciată putând obţine despăgubiri numai în baza şi în limitele stabilite prin contract, care
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reprezintă legea părţilor. Or, spre deosebire de alte forme de răspundere, răspunderea
contractuală este una limitată la prejudiciul prevăzut sau previzibil la data încheierii
contractului.
În considerarea acestor prevederi, instanţa a reţinut că părţile semnatare ale Acordului
de asociere nr. 118/25.04.2012 şi ale Contractului de prestări servicii nr. 06/30.05.2012, au
stipulat în caz de întârziere la plată obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere şi, prin
urmare, răspunderea contractuală este limitată la valoarea penalităţilor de întârziere în
cuantumul pe care acestea l-au stabilit.
Tribunalul a conchis în sensul că răspunderea pârâtului A.B.E. este limitată de
prevederile Acordului de asociere nr. 118/25.04.2012 exclusiv la plata penalităţilor de
întârziere, iar prejudiciul suferit de reclamant prin plata penalităţilor de întârziere faţă de
D.E.F., a fost cauzat de neexecutarea culpabilă a obligaţiilor sale contractuale, caracterul
culpabil al neexecutării fiind prezumat şi constatat ca atare şi prin Decizia civilă nr.
339/06.03.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 3255/93/2013.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel reclamanta I.J.L., criticând-o
pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor de apel, apelanta a arătat, în esenţă, că instanţa de fond nu a
înţeles corect situaţia de fapt, respectiv concluziile acesteia în sensul că intimata-pârâtă nu
poate fi obligată decât la plata penalităţilor de întârziere prevăzute în Acordul contractual nr.
118/25.04.2012, deoarece prejudiciul suferit prin plata penalităţilor faţă de D.E.F. a fost
cauzat de neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de aceasta, nu sunt
corecte.
De asemenea, a apreciat apelanta că prima instanţă nu a făcut o corectă interpretare şi
aplicare a normelor de drept material, întrucât, pornind de la dispoziţiile art. 1350 Cod civil
incidente în speţă, a analizat în mod lapidar obligaţia debitorului de a acoperi prejudiciul
cauzat creditorului prin neexecutarea obligaţiilor asumate, circumstanţiind prejudiciul supus
reparaţiei doar la valoarea prejudiciului previzibil.
A susţinut apelanta că tribunalul a avut în vedere regula incidentă în materia
răspunderii contractuale, potrivit căreia debitorul este obligat să repare prejudiciul previzibil
la data încheierii contractului, prin comparaţie cu răspunderea delictuală, care obligă debitorul
la acoperirea prejudiciului previzibil şi a celui neprevizibil, deopotrivă, omiţând tocmai disp.
art. 1533 Cod civil, derogatorii de la regulă şi incidente în cauză, invocate cu ocazia
soluţionării fondului şi reiterate prin notele de şedinţă din 15.02.2016.
Consideră apelanta că neplata de către intimata-pârâtă a debitului restant, în special a
sumei de 172.301,99 lei, pe care a recunoscut-o ca fiind datorată încă din data de 19.12.2012,
reprezintă o încălcare intenţionată a obligaţiilor asumate prin contract.
A precizat apelanta că a fost nevoită să procedeze la executarea silită, întrucât, nici
după pronunţarea de către instanţele de judecată a hotărârilor prin care a fost obligată la plata
integrală a debitelor, pârâta nu le-a achitat benevol şi cum aceasta a pierdut toate căile de atac
promovate în cadrul dosarului nr. 22../206/2012, prejudiciul la care este îndreptăţită nu poate
fi limitat doar la penalităţile prevăzute în Acordul de asociere şi mai mult decât atât, în
considerarea principiului reparării integrale a prejudiciului instituit de art. 1531 Cod civil,
intimata este ţinută în acoperirea tuturor prejudiciilor care sunt consecinţa directă a refuzului
nejustificat de plată la termen şi în mod benevol a sumelor datorate reclamantei şi care au fost
încasate de la R.A.I.SA pentru lucrările executate la obiectivul în discuţie, inclusiv a daunelor
interese la care a fost obligată către D.E.F., care a executat în calitate de prestator contractual
o parte a lucrărilor decontate intimatei-pârâte de R.A.I.SA, din moment ce faptul generator al
acestor consecinţe juridice îl constituie tocmai fapta culpabilă, săvârşită cu intenţie de către
aceasta.
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Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prevederilor art. 476 alin. 2 din Noul Cod procedură civilă care consacră efectul
devolutiv al prezentei căi de atac, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru următoarele
considerente:
Cu titlu preliminar, Curtea subliniază că în concepția Codului civil răspunderea
contractuală este strâns legată de ideea care stă la baza principiului forței obligatorii a
contractului. Din moment ce contractul are forța unei legi în raporturile dintre părți, se
consideră că pandantul acestui principiu este că fiecare parte trebuie să răspundă de eventuala
nerespectare a acesteia „legi”, așadar de încălcarea „normei private” pe care contractul o
generează, atașamentul noțiunii de răspundere față de principiul pacta sunt servanda
explicând de fapt și existența conceptului de răspundere.
Ca urmare, neexecutarea voluntară a obligațiilor contractuale de către debitor, dă
dreptul creditorului de a recurge la executarea silită în natură și la alte mijloace juridice
prevăzute de lege pentru a obține prestația care i se datorează sau de a obține echivalentul
economic al acestei prestații, printre mijloacele pe care creditorul le are la îndemână în
situația când una din părțile contractante nu execută prestațiile pe care le datorează,
regăsindu-se și executarea prin echivalent sau acordarea de daune-interese.
În acest sens, art. 1530 Cod civil, stipulează că „creditorul are dreptul la dauneinterese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința
directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligației”. De
asemenea, art. 1531 alin. (2) Cod civil, prevede că „prejudiciul cuprinde pierderea efectiv
suferită de creditor și beneficiul de care acesta este lipsit” .
În concret, între părțile din prezentul litigiu a existat un contract de asociere pentru
executarea unor lucrări atribuite în baza unui contract de achiziție publică, iar pârâta, în
calitate de lider al acestei asocieri, nu și-a îndeplinit obligația de a plăti la termenul stipulat în
contract contravaloarea lucrărilor executate, motiv pentru care, prin hotărâri judecătorești
definitive a fost obligată să plătească reclamantei contravaloarea acestor lucrări și dobânda
legală calculată de la data scadenței și până la plata efectivă.
În speța de față, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei și la plata sumelor cu care a
fost obligată să despăgubească un subcontractant, pentru lucrări efectuate în cadrul
contractului de achiziție publică, susținând că a ajuns în această situație datorită refuzului
pârâtei de a-i plăti la scadență sumele datorate și că răspunderea contractuală nu exclude
principiul acoperirii integrale a prejudiciului.
Ca urmare, fiind de necontestat că în situația în care o parte este chemată să răspundă
pentru prejudiciul creat altei persoane în temeiul unui act juridic sau ca urmare a unui delict
civil, principiul care trebuie avut în vedere de instanțe este cel al reparării integrale a
prejudiciului produs, problema ce se impune a fi analizată cu prioritate este cea a întinderii
prejudiciului în situația în care o parte contractantă nu-și îndeplinește obligația de a plăti o
sumă de bani.
Cu privire la acest aspect Curtea subliniază că legiuitorul a stipulat expres în art. 1535
alin. (1) Cod civil că „creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în
momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a
trebui să dovedească vreun prejudiciu”.
Altfel spus, legiuitorul a procedat la evaluarea legală a daunelor interese în situația în
care obligația neexecutată constă în a plăti o sumă de bani, evaluare care este combinată,
inevitabil, și cu evaluarea convențională a daunelor-interese moratorii (pentru că în această
privință, legiuitorul stabilește limite și reguli specifice).
În contractul dintre părți nu există inserată nicio clauză penală referitoare la daunele
interese datorate de partea care nu-și execută în mod culpabil obligațiile față de cealaltă parte,
așa încât pentru evaluarea prejudiciului devin operabile dispozițiile art. 1535 alin. (1) Cod
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civil, de care de altfel apelanta a și uzitat în cadrul litigiului soluționat prin sentințele nr.1083
din 30 octombrie 2014 și nr.1357 din 17 decembrie 2014 pronunțate de Judecătoria
Cîmpulung Moldovenesc, pârâta intimată fiind obligată în final la plata sumelor datorate și a
dobânzii legale.
Cu toate acestea, având în vedere că daunele moratorii la care pârâta a fost obligată
prin aceste sentințe nu sunt mai mari decât dobânda legală, Curtea reține că apelanta ar putea
fi îndreptățită, conform art. 1535 alin. (3) Cod civil, la a solicita repararea integrală a
prejudiciului.
Pentru a fi antrenată răspunderea pârâte intimate și în ceea ce privește prejudiciul
neprevizibil la momentul încheierii contractului – fiind evident că cel previzibil se
circumscrie dobânzii legale asupra sumelor datorate – trebuie însă ca reclamanta să fi dovedit
intenția clară a pârâtei intimate de a nu executa obligațiilor contractuale, respectiv reaua sa
credință.
Din actele și lucrările dosarului rezultă că între părți au existat discuții legate de
întinderea sumei datorate în temeiul contractului, pornind de la anumite neînțelegeri
referitoare la executarea unor lucrări suplimentare, ceea ce exclude din start existența relei
credinței în neexecutare, respectiv a unei neexecutări nejustificabile, așa încât critica
formulată de apelantă referitoare la întinderea răspunderii și asupra prejudiciului neprevizibil
la momentul încheierii contractului nu este fondată.
Chiar dacă instanța ar accepta susținerea apelantei, cum că neexecutarea a fost
intenționată cel puțin cu privire la suma de 172.301,99 lei, reprezentând rest neachitat din
factura nr. 800976 din 16 iulie 2012, pe care pârâta-intimată a și recunoscut-o ca fiind
datorată prin întâmpinarea depusă în dosarul nr.22../206/2012 al Judecătoriei Cîmpulung
Moldovenesc, ceea ce ar conduce implicit și la concluzia că există culpa în neexecutare, ea nu
ar putea răspunde, potrivit dispozițiilor art. 1533 teza finală din Codul civil, decât pentru ceea
ce este consecința directă și necesară a neexecutării obligației.
Or, cum cele două contracte erau independente, în niciunul dintre acestea nefiind
inserate clauze prin care să se fi stabilit că plățile către subcontractanți sau prestatorii de
servicii se fac doar pe măsura achitării sumelor încasate în temeiul contractului de achiziție
publică, nu se poate reține că neplata sumelor datorate de către reclamantă prestatorului de
servicii în baza contractului încheiat cu acesta, deci cu o persoană străină de contractul de
asociere, este consecința directă și necesară a neexecutării obligației de plată a sumelor
decurgând din contractul de asociere, mai ales că din înscrisurile depuse la dosar (filele 208210 dosar fond) rezultă că aceasta dispunea de fondurile necesare achitării propriilor datorii.
Față de cele ce preced, Curtea constată că motivele de apel invocate nu sunt întemeiate
și că nu există nici motive de nulitate care să poată fi invocate din oficiu, astfel încât, în
temeiul art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat, apreciind că
soluția de respingere a acțiunii este corectă, însă din perspectiva motivelor reținute în
cuprinsul prezentei decizii, prin substituirea motivelor reținute de prima instanță.
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Societăți comerciale
24. Anulare Hotărâre AGA. Calitate procesuală activă a reclamantului care
îndeplineşte funcţia de administrator. Decizie adoptată valabil la a doua întrunire a
AGA, nefiind necesară unanimitatea de voturi.
În condiţiile în care Hotărârea AGA ce face obiectul acţiunii în anulare cuprinde mai
multe puncte, fiind adoptate mai multe măsuri administrative, unul dintre acestea vizând
revocarea din funcţie a reclamantului, care are şi calitatea de asociat şi cum motivele
invocate vizează aspecte formale ce ţin de nelegalitatea procedurii convocării şi adoptării
hotărârii şi nicidecum aspecte vizând revocarea sa, devin incidente dispoziţiile art. 132 alin.
(3) din Legea nr. 31/1990, aşa încât acţiunea este admisibilă.
Totodată, în cazul neîntrunirii majorităţii absolute, caz în care Adunarea Generală nu
poate decide în mod valabil, devin incidente dispoziţiile art. 93 alin.(3 ) din Legea nr.
31/1990, astfel încât adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare
ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi,
nemaifiind necesară unanimitatea de voturi, în cauză nefiind adoptată vreo hotărâre având
ca obiect modificarea actului constitutiv.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 111/3.03.2015
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia civilă şi înregistrată sub nr.
38../86/2014, din data de 16 mai 2014, reclamantul I.A.Ş., în contradictoriu cu pârâţii M.D.K.,
P.R. şi SC B.I.SRL a solicitat anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC B.I SRL
nr. 1 din data de 17 ianuarie 2014.
În susţinerea cererii, reclamantul a arătat că în anul 2005, împreună cu ICM a înfiinţat
societatea comercială BI SRL şi întrucât, chiar de la înfiinţare societatea a înregistrat profit,
având o expansiune uimitoare, a fost acceptată intrarea în societate a numiţilor MD şi PR,
cetăţeni britanici, precum şi a lui MC, modificându-se astfel şi tipul de capital al societăţii,
respectiv autohton+străin.
Aceste menţiuni au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului prin încheierea
nr. 6095 din 20.12.2005 a judecătorului delegat, prin aceeaşi încheiere dispunându-se şi
înregistrarea menţiunii privind retragerea din societate a asociatei ICM.
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC BI SRL nr. 1 din data de
17.01.2014 s-a hotărât revocarea din funcţia de administrator a reclamantului şi numirea în
calitate de nou administrator a domnului PR., hotărârea fiind adoptată cu încălcarea
dispoziţiilor legale imperative ale Legii nr. 31/1990 şi lovită de nulitate absolută.
Astfel, în primul rând, a arătat că, convocarea şi ţinerea adunării generale s-a făcut de
către o altă persoană decât administratorul acesteia, în condiţiile în care această hotărâre a fost
adoptată fără convocarea celorlalţi doi asociaţi, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
În conformitate cu dispoziţiile art. 195 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, un asociat sau un
număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere
convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.
Or, în cazul de faţă, administratorul statutar al SC BI SRL la acel moment era
reclamantul, fără a exista alte persoane desemnate în acest sens. Mai mult decât atât, legea
prevede dreptul asociatului deţinând cel puţin o pătrime din părţile sociale de a solicita
administratorului, printr-o cerere, convocarea AGA, dar fără a-i acorda dreptul de a proceda
singur la convocarea acesteia, cum s-a întâmplat în cazul de faţă.
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În acest sens a statuat şi doctrina în materie „convocarea se face fie din iniţiativa
administratorilor, în îndeplinirea obligaţiilor lor statutare, fie la cererea motivată (arătând
scopul convocării) formulată de un asociat sau un grup de asociaţi care deţine părţi sociale
reprezentând cel puţin o pătrime din capitalul social. Legea nr. 31/1990 nu oferă soluţii pentru
ipoteza în care administratorii refuză să îşi îndeplinească obligaţia de convocare, chiar şi
atunci când au primit cererea unor asociaţi îndreptăţiţi în acest sens. Întrucât Legea nr.
31/1990 nu dă acestora din urmă dreptul de a convoca adunarea, ci numai pe cel de a cere
convocarea adunării, singura perspectivă deschisă rămâne aceea a formulării unei acţiuni prin
care aceştia să ceară instanţei să dispună convocarea adunării generale.
În consecinţă, pârâţii aveau dreptul de a solicita reclamantului, în calitate de
administrator al societăţii, convocarea AGA, iar în cazul în care acesta nu ar fi dat curs acestei
solicitări, aceştia aveau dreptul de a se adresa instanţelor competente spre a-şi exercita acest
drept.
Aşadar, ca urmare a faptului că nici reclamantul şi nici o instanţă nu a fost sesizată cu
privire la convocarea AGA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Hotărârea AGA
SC BI SRL nr. 1/17.01.2014 este lovită de nulitate absolută.
Faptul că actul constitutiv al societăţii nu conţine nici o prevedere referitoare la
posibilitatea convocării AGA de către alte persoane, fie ele şi asociaţi, decât administratorul
statutar al societăţii, vor fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1990 care conferă posibilitatea
asociaţilor de a solicita administratorului convocarea AGA cu arătarea scopului pentru care
doresc convocarea acesteia, iar în cazul în care acesta nu dă curs solicitării asociaţilor, aceştia
se pot adresa cu o cerere în instanţă prin care să solicite obligarea administratorului la a
convoca AGA, de asemenea, cu arătarea scopului pentru care se doreşte convocarea Adunării.
Or, în cazul de fată, pârâţii, în mod abuziv şi nelegal, au procedat la convocarea AGA
fără a solicita, în prealabil, administratorului IAŞ convocarea AGA şi fără a avea o hotărâre
judecătorească prin care administratorul SC BI SRL să fi fost obligat la convocarea acesteia,
eludând prevederile art. 195 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
În al doilea rând, reclamantul a invocat lipsa convocării asociaţilor pentru AGA din
data de 17.01.2014, conform dispoziţiilor art. 195 alin. (3) Legea nr. 31/1990. În condiţiile în
care Actul constitutiv al societăţii nu conţine nici o dispoziţie referitoare la forma în care
poate fi convocată AGA, convocarea se va realiza în forma impusă de dispoziţiile art. 195
alin. (3) din Legea nr. 31/1990 teza a II-a, respectiv prin scrisoare recomandată transmisă
asociaţilor prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea
acesteia. Însă, în cazul de faţă, cu toate că există un convocator al AGA depus la Registrul
Comerţului, nu există dovada transmiterii efective a acestuia către asociaţi, ceea ce înseamnă
că în acest caz pârâţii nu numai că au procedat la convocarea AGA fără a avea acest drept, dar
nici măcar nu au respectat normele imperative cu privire la modalitatea realizării convocării
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Dovada transmiterii convocatorului în conformitate cu dispoziţiile art. 195 alin. (3) din
Legea nr. 31/1990 se poate face numai cu dovada expedierii acestuia eliberată de către Poşta
Română sau serviciul de curierat, precum şi cu confirmarea de primire/AWB ce atestă
primirea corespondenţei de către destinatar.
Or, în cazul de faţă pârâţii nu au depus alături de convocator şi dovada transmiterii
efective şi primirii acestuia, ceea ce echivalează cu lipsa convocării reclamantului şi a
celorlalţi asociaţi pentru AGA din data de 10.01.2014, respectiv 17.01.2014. În acest fel, a
fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă despre ţinerea AGA şi de a-şi exprima poziţia faţă de
ordinea de zi propusă.
Astfel, pârâţii, dând dovada de rea-credinţă, au refuzat să îl convoace cu toate că ştiau
că potrivit art. 23 din Actul constitutiv al societăţii hotărârile asociaţilor se iau în adunarea
generală, prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale,
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încălcând dispoziţiile imperative ale art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, ceea face ca
Hotărârea AGA în discuţie să fie lovită de nulitate absolută.
În al treilea rând, convocarea şi ţinerea AGA a avut loc la o locaţie diferita de cea a
sediului social al societăţii, respectiv, după cum reiese din cuprinsul convocatorului depus la
Registrul Comerţului, Adunarea Generală a Asociaţilor SC BI SRL din data de 10.01.2014 a
avut loc nu la sediul societăţii din sat F., cum impune art.195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,
ci la sediul SCP ONV situat în Bucureşti, aspecte care nu fac decât să sublinieze reauacredinţă a pârâţilor şi intenţiile frauduloase ale acestora, fiind conştienţi de faptul că potrivit
Actului constitutiv al societăţii, pentru adoptarea unei hotărâri AGA era obligatoriu ca aceasta
să se ia cu majoritatea absolută a asociaţilor (în cazul de faţă fiind patru asociaţi, era
obligatoriu ca Hotărârea AGA din data de 17.01.2014 să fie adoptată cu votul a trei dintre
aceştia) şi a părţilor sociale, aceste două condiţii necesitând a fi întrunite cumulativ.
Or, prin ţinerea AGA la o locaţie diferită de cea a sediului societăţii, pârâţii au eludat
dispoziţiile imperative ale art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu atât mai mult cu cât
aceştia au omis convocarea reclamantului şi a asociatului MC, ceea ce face ca Hotărârea AGA
luată cu nerespectarea acestor dispoziţii imperative ale legii să fie nulă absolut.
În al patrulea rând, în cuprinsul convocatorului AGA din data de 17.01.2014 nu este
indicată identitatea persoanei ce se doreşte a fi numită în funcţia de administrator.
Prevederile art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 impun obligativitatea inserării în
cuprinsul convocatorului AGA a ordinii de zi: convocarea adunării se va face în forma
prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată,
cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi).
Aşadar, convocatorul AGA va trebui să prevadă toate punctele de pe ordinea de zi a AGA ce
se doresc a fi puse în discuţia asociaţilor.
Insă, deşi convocatorul AGA nr. 1 din data de 11.12.2013 depus la Registrul
Comerţului prevede la punctul 4 de pe ordinea de zi „numirea unui nou administrator al SC BI
SRL Stabilirea duratei mandatului şi remuneraţiei noului administrator”, acesta nu indică
identitatea persoanei ce se doreşte a fi numită în funcţia de administrator, aceasta fiind
dezvăluită abia cu ocazia ţinerii AGA din data de 17.01.2014, numele lui PR fiind menţionat
în Hotărârea AGA nr. 1 din această dată.
A apreciat reclamantul că identitatea acestuia trebuia menţionată în cuprinsul
convocatorului AGA, pentru ca să-i poată verifica bonitatea, solvabilitatea şi competenţa,
bineînţeles, în cazul în care convocatorul ar fi fost transmis în mod efectiv acestora prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
În aceste condiţii, nenominalizarea domnului PR în convocatorul nr. 1/11.12.2013
echivalează cu lipsa unui punct de pe ordinea de zi, încălcându-se astfel prevederile cu
caracter imperativ ale art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, încălcare ce se impune a fi
sancţionată cu nulitatea absolută a Hotărârii AGA luată în aceste condiţii de ilegalitate.
În al cincilea rând, reclamantul a invocat lipsa procurii din partea asociatului MDK.,
Hotărârea AGA nr. 1/17.01.2014 fiind adoptată de către pârâţii MDK şi PR reprezentaţi
convenţional de către domnul VMAM.
Astfel, pentru ca Registrul Comerţului să poată efectua înregistrarea menţiunii
modificărilor aduse prin Hotărârea AGA, trebuiau să fie depuse şi împuternicirile/procurile
speciale prin care domnul VMAM a fost împuternicit de pârâţi să îi reprezinte la şedinţele
AGA din 10.01.2014, respectiv,17.01.2014.
Însă, deşi la Registrul Comerţului a fost depusă doar procura specială din data de
5.12.2013 prin care domnul VMAM era împuternicit de către pârâtul PR să îl reprezinte la
şedinţele AGA din data de 10.01.2014, respectiv 17.01.2014, acesta l-a reprezentat la cele
două şedinţe şi pe pârâtul MDK, cu toate că nu a avut împuternicire din partea acestuia. Or,
dispoziţiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 impun că acţionarii pot participa şi vota în
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adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva
adunare generală.
Astfel încât, în condiţiile în care domnul VMAM nu a avut împuternicire din partea
pârâtului MDK pentru cele două şedinţe AGA, acesta nu putea vota în cadrul AGA în numele
acestui asociat, încălcarea acestor dispoziţii legale imperative fac ca Hotărârea AGA nr.
1/17.01.2014 să fie nulă absolut.
Mai mult decât atât, conform dispoziţiilor art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de
actul constitutiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal.
Chiar dacă dispoziţiile legale citate fac referire la societăţile pe acţiuni, aceste
dispoziţii sunt aplicabile în egală măsură şi societăţilor cu răspundere limitată în condiţiile în
care şi în cazul SRL-urilor este permis asociaţilor să participe şi să voteze în AGA prin
reprezentare, din moment ce legea nu conţine prevederi exprese în acest sens în cazul SRLurilor.
Faptul că deşi actul constitutiv al societăţii nu conţine nici o prevedere referitoare la
posibilitatea depunerii procurilor într-un anumit termen, prin convocatorul AGA nr.
1/11.12.2013 se prevede că acestea vor fi depuse în original, cu cel puţin 24 de ore înainte de
AGA la sediul SCP ONV din B. Astfel se pot observa aici trei încălcări ale dispoziţiilor art.
125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. În primul rând, deşi legea impune ca procurile să fie
depuse cu 48 ore înainte de adunare (în cazul de faţă actul constitutiv neprevăzând un alt
termen) sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în acea adunare, prin convocatorul nr.
1/11.12.2013 se prevede ca acestea să fie depuse cu 24 de ore înainte de adunare.
Mai mult decât atât, procura specială dată de către pârâtul PR nu poartă nici un număr
de înregistrare din data în care a fost depusă pentru a putea aprecia dacă aceasta a fost sau nu
depusă în termenul legal de 48 ore, în caz contrar mandatarul pierzând exerciţiul de vot.
În al doilea rând, aşa cum impun dispoziţiile legale citate, procurile vor trebui depuse
la sediul societăţii, unde, de altfel, trebuie să se ţină AGA, întrucât acestea vor fi reţinute de
societate.
Or, prin acelaşi convocator se impune ca aceste procuri să fie depuse la o altă locaţie
decât sediul societăţii, respectiv la sediul SCP ONV din B., ceea ce contravine normelor
imperative citate.
În al treilea rând, în cuprinsul procesului verbal al AGA trebuie să se facă menţiunea
cu privire la reţinerea procurilor de către societate, obligaţie care din nou a fost încălcată
întrucât în cuprinsul procesului-verbal al AGA din data de 10.01.2014 nu se face nici un fel
de menţiune cu privire la acest aspect. De altfel, în condiţiile în care procura a fost depusă la
sediul SCP ONV nici nu era posibilă efectuarea menţiunii în procesul-verbal cu privire la
ţinerea acesteia de către societate.
În al şaselea rând, reclamantul a invocat lipsa cvorumului. Astfel, în concordanţă cu
dispoziţiile art. 192 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, pentru hotărârile având ca obiect
modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când
legea sau actul constitutiv prevede altfel.
În cazul de faţă, actul constitutiv al SC BI SRL prevede la art. 23 că hotărârile
asociaţilor se iau în Adunarea generală, prin votul reprezentând majoritatea absolută a
asociaţilor şi a părţilor sociale şi aşa cum rezultă şi din actul constitutiv, societatea are patru
asociaţi, respectiv MDK cu o cotă de participare de 47,5%, PR cu o cotă de participare de
47,5%, IAŞ cu o cotă de participare de 2,5% şi MC cu o cotă de participare de 2,5%., or
Hotărârea AGA nr. 1/17.01.2014 a fost adoptată cu votul doar a pârâţilor MDK şi PR, în
condiţiile în care prin aceasta a fost modificat actul constitutiv al societăţii, ceea ce însemnă
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că era necesară întrunirea, cumulativ, atât a majorităţii absolute a asociaţilor, cât şi a părţilor
sociale.
Or, în cazul de fată, deşi a fost întrunită condiţia cu privire la majoritatea absolută a
părţilor sociale, nu a fost întrunită şi condiţia cu privire la majoritatea absolută a asociaţilor
întrucât au votat doar doi asociaţi iar majoritatea absolută este definită ca reprezentând
jumătate plus unu din numărul de asociaţi, ceea ce face ca hotărârea astfel adoptată să fie nulă
absolut. Majoritatea absolută înseamnă jumătate plus unu din numărul de asociaţi şi jumătate
plus unu din părţile sociale.
În al şaptelea rând, lipseşte procesul verbal al AGA din data de 17 ianuarie 2014, un
astfel de înscris nefiind depus de către pârâţi la Registrul Comerţului. Astfel, pârâţii au depus
doar procesul verbal al AGA din data de 10.01.2014 prin care s-a consemnat faptul că şedinţa
se va ţine din nou la data de 17.01.2014, fără ca la această AGA din 17.01.2014 să se încheie
un proces verbal prin care să se consemneze cele discutate în cadrul şedinţei.
Prin Hotărârea AGA în discuţie se încearcă, practic, eludarea voinţei comune a
asociaţilor şi preluarea controlului societăţii într-un mod abuziv şi contrar intereselor
societăţii, în condiţiile în care până la această dată societatea desfăşoară o activitate lucrativă
cu o balanţă pozitivă, înregistrând profit şi neexistând probleme de nici un fel în desfăşurarea
activităţii acesteia.
Prin întâmpinare, pârâţii au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a
asociaţilor PR şi MDK; excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată; excepţia
prescripţiei dreptului de a formula cererea de chemare în judecată; excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive a pârâţilor PR şi MDK, asociaţi ai SC BI SRL, iar pe fondul cauzei, au
solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, pentru următoarele motive:
SC BI SRL, persoană juridică română, având sediul social în Sat F., înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Suceava sub nr. J33/1533/2005 a fost înfiinţată la data de
07.12.2005, având ca asociaţi pe reclamantul IAŞ şi pe soţia acestuia, numita ICM.
Conform actului adiţional la statutul societăţii încheiat la data de 12.12.2005, structura
acţionariatului societăţii s-a modificat ca urmare a cesiunilor părţilor sociale efectuate, fiind
următoarea: PR, asociat cu o cotă de participare la capitalul social de 47,5 %; MDK, asociat
cu o cotă de participare la capitalul social de 47,5 %; IAŞ, asociat cu o cotă de participare la
capitalul social de 2,5 %; MC, asociat cu o cotă de participare la capitalul social de 2.5%.
Reclamantul a deţinut calitatea de administrator al societăţii încă de la momentul
înfiinţării acesteia. Ulterior achiziţionării părţilor sociale de către pârâţi şi dobândirii calităţii
de asociaţi majoritari, acesta a insistat să se ocupe de conducerea exclusivă a societăţii în
calitate de administrator cu puteri depline.
În momentul în care pârâţii, în calitate de asociaţi majoritari, au solicitat informaţii cu
privire la gestiunea societăţii, modul în care au fost folosite sumele de bani cu care au
împrumutat societatea, s-au lovit de refuzul nejustificat al administratorului, fapt ce i-a
determinat să creadă că acesta a efectuat mai multe operaţiuni ilegale, folosind sumele
împrumutate societăţii de asociaţi în interes personal, operaţiuni de care nu puteau avea
cunoştinţă atâta timp cât se aflau în Marea Britanie, iar reclamantul era unicul administrator.
De asemenea, solicitarea adresată reclamantului de a proceda la restituirea împrumuturilor
societare a rămas fără nici un răspuns.
Pârâţii au iniţiat demersuri specifice cu scopul de a verifica modul în care acesta şi-a
îndeplinit mandatul de administrator şi a gestionat activitatea societăţii, constatând că
reclamantul nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile care îi incumbă în calitatea sa
de administrator, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale şi ale actului
constitutiv. Astfel, gestionarea activităţii sociale s-a realizat încă de la înfiinţarea societăţii în
mod defectuos, administratorul neasigurând derularea activităţii în mod corespunzător în
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vederea îndeplinirii obiectului de activitate, depăşindu-şi în mod repetat şi profund abuziv
mandatul.
În această ordine de idei, reclamantul a retras în repetate rânduri sume de bani din
fondurile societăţii, astfel cum rezultă din extrasul de cont emis în data de 04.06.2014 ataşat
întâmpinării, dispunând de acestea în interes personal şi nu a întreprins demersurile specifice
în scopul realizării interesului social potrivit obiectului de activitate.
În perioada martie 2013 - iulie 2013, reclamantul a retras în mod constant din contul
bancar al societăţii, sume semnificative de bani, totalizând un cuantum de aproximativ
210.000 lei, astfel, fostul administrator a utilizat, în mod fraudulos, creditul societăţii în
folosul său propriu.
De asemenea, s-au realizat transferuri bancare privind sume considerabile către SC C
SRL, societate al cărei administrator era reclamantul, fără a exista vreo cauză legitimă a
acestor plăţi efectuate de către SC BI SRL.
Pârâţii nu au fost niciodată încunoştinţaţi despre derularea unor raporturi comerciale
cu SC E SRL şi nici despre intenţia administratorului de a emite bilete la ordin pentru o
valoare al cărui cuantum depăşeşte cu mult limita obişnuită. Administratorul SC E SRL, dl.
IFO, a refuzat să ofere informaţii cu privire la pretinsa relaţie contractuala desfăşurată cu SC
BI SRL şi nici nu a dat curs solicitării de a înainta o copie a contractului.
Încă din luna noiembrie a anului 2013, reclamantul a fost notificat cu privire la
solicitarea asociaţilor ce deţin majoritatea capitalului social (95%), dl MDK şi dl PR, de a-şi
îndeplini obligaţiile ce îi revin în calitatea sa de administrator în temeiul art. 195 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, privind convocarea adunării generale a asociaţilor
cel puţin o dată în cursul fiecărui an.
Prin convocatorul nr. 1/11.12.2013 s-a solicitat întrunirea Adunării Generale a
Asociaţilor în data de 10.01.2014, făcându-se menţiune expresă cu privire la întrunirea
acesteia în data de 17.01.2014 în ipoteza în care la data propusă iniţial nu ar fi îndeplinite
cerinţele de cvorum. Convocatorul preciza în mod neechivoc data, ora, locul ţinerii Adunării
Generale a Asociaţilor şi ordinea de zi a acesteia în mod detaliat.
În data de 17.01.2014 s-a întrunit AGA în urma imposibilităţii ţinerii AGA în data de
10.01.2014.
Cu unanimitatea de voturi a asociaţilor prezenţi, s-a decis revocarea din funcţie a
administratorului IAŞ, retragerea dreptului acestuia de semnătură în bancă şi contractarea
unui auditor financiar în vederea efectuării unui audit intern al situaţiei financiare a SC BI
SRL.
Prin încheierea Oficiului Registrului Comerţului din data de 31.03.2014, a fost admisă
cererea pârâtei SC BI SRL privind publicarea în Monitorul Oficial al României Hotărârea
Adunării Generale a Asociaţilor nr. 01/17.01.2014, partea a IV-a şi actualizarea actului
constitutiv.
Solicitările repetate ale asociaţilor majoritari ai societăţii pentru convocarea Adunării
Generale a Asociaţilor în vederea revocării administratorului IAŞ din funcţie, au avut la bază
conduita reprobabilă a acestuia din urmă, legată de neîndeplinirea responsabilităţilor sale şi
suspiciunile notabile pe care le-a trezit în privinţa administrării frauduloase a fondurilor
societăţii.
Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pârâţii au arătat următoarele :
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC BI SRL nr. l din data de
17.01.2014, s-a decis, între altele, revocarea reclamantului din calitatea sa de administrator al
societăţii, ocazie cu care i s-a retras dreptul de semnătură în bancă, ca urmare a activităţilor
frauduloase desfăşurate în prejudiciul societăţii.
Potrivit art. 196 din Legea 31/1990, dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni
în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi societăţilor cu
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răspundere limitată. În materia societăţilor pe acţiuni, regimul juridic incident atacării
hotărârilor adunării generale a asociaţilor este guvernat de art. 132 din Legea nr. 31/1990.
Potrivit art. 132 alin. (4) din Legea societăţilor comerciale, administratorii nu au
posibilitatea de a ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
Această interdicţie vizează în mod expres folosirea căii de atac a acţiunii în anulare/
constatarea nulităţii. În jurisprudenţă s-a statuat cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art.
132 alin. (4), anterior menţionate, şi în cazul administratorilor unei societăţi cu răspundere
limitată.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a asociaţilor MDK şi PR, pârâţii
au arătat următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (5) din Legea societăţilor comerciale nr.
31/1990, acţiunea în anularea hotărârilor adunării generale a asociaţilor se soluţionează în
contradictoriu cu societatea. În nici un caz, în ipoteza în care sunt atacate hotărârile adunării
generale a asociaţilor nu este posibilă antrenarea în litigiul respectiv a asociaţilor. Astfel,
legea specială în materia societăţilor comerciale instituie în mod expres calitatea procesuală
pasivă exclusivă a societăţii, în privinţa cererilor ce au ca obiect anularea hotărârilor organului
deliberativ.
Acţiunea în anulare este introdusă împotriva societăţii, care are calitatea de pârâtă.
Modificarea nu face decât să consacre legislativ practica judiciară în această materie.
Introducerea acţiunii în anulare/nulitate împotriva societăţii este logică, deoarece hotărârea
adunării generale atacate în instanţă reprezintă o manifestare a voinţei sociale a societăţii care,
până la proba contrară, este prezumată valabilă.
Prin urmare, având în vedere şi prevederile art. 196 din materia societăţilor comerciale
care prevăd aplicarea corespunzătoare a reglementării privind societăţile pe acţiuni, se impune
constatarea, fără putinţă de tăgadă, a lipsei calităţii procesuale pasive a asociaţilor SC BI SRL
- PR şi MDK.
Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a formula acţiunea în constatarea
nulităţii, pârâţii a arătat că prevederile art. 196 din Legea 31/1990 instituie un termen de
prescripţie a dreptului de a cere anularea sau constatarea nulităţii hotărârii adunării generale a
asociaţilor de 15 zile, termen care curge de la data momentul luării la cunoştinţă de hotărârea
vizată.
Având în vedere că reclamantul, în calitate de fost administrator al societăţii, fusese
numit prin actul constitutiv al SC BI SRL revocarea acestuia şi numirea unei alte persoane în
calitatea de administrator a impus modificarea actului constitutiv. Ca atare, a fost depusă la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava Hotărârea AGA nr.
1/17.01.2014 şi actul constitutiv în forma actualizată la data de 17.01.2014. Prin urmare,
rezultatul dezbaterilor AGA din data de 17.01.2014, sub aspectul revocării reclamantului din
funcţia de administrator a fost făcut public în Monitorul Oficial al României nr.
2307/23.04.2014, partea a IV-a.
Ca atare, termenul de prescripţie de 15 zile pentru formularea acţiunii în constatarea
nulităţii hotărârii adunării generale a asociaţilor a început să curgă, în cauza dedusă judecăţii,
de la data de 23.04.2014, cererea de chemare în judecată a reclamantului fiind înregistrată pe
rolul Tribunalului Suceava la data de 16.05.2014. În concluzie, acţiunea formulată de
reclamant, nefundamentându-se pe motive de nulitate absolută, se impune a fi respinsă ca
prescrisă.
Pe fondul cauzei, pârâţii au arătat că în calitate de asociaţi majoritari, în repetate
rânduri i-au solicitat reclamantului să convoace adunarea generală a asociaţilor în vederea
luării la cunoştinţă şi dezbaterii problemelor esenţiale care vizau desfăşurarea activităţii
societăţii, solicitări cărora nu li s-a dat curs de către acesta. Având în vedere refuzul acestuia,
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asociaţii au formulat în mod oficial o solicitare de convocare a adunării generale a asociaţilor
prin intermediul notificării nr. 1220/13.11.2013.
Reclamantul nu a dat curs notificării nr. 1220/13.11.2013 (care a refuzat primirea
plicului), săvârşind pe această cale infracţiunea prevăzută de art. 275 alin. (1) pct. 2 prin
încălcarea îndatoririi impuse de prevederile art. 195 din Legea nr. 31/1990.
Ca urmare a refuzului nejustificat al reclamantului de a convoca adunarea generală a
asociaţilor, societatea nu mai putea funcţiona în mod legitim, asociaţii neavând posibilitatea
de a-şi exprima voinţa în legătură cu nici un aspect privind derularea activităţii societare şi
neputând verifica modul în care acesta şi-a îndeplinit mandatul actele încheiate în numele şi
pe seama societăţii etc.
Potrivit art. 195 din Legea nr. 31/1990, în împrejurarea în care administratorul nu îşi
îndeplineşte obligaţia de convocare a adunării generale a asociaţilor, un asociat sau un număr
de asociaţi care deţin cei puţin o pătrime din capitalul social vor putea cere convocarea
adunării generale. Ca atare, pentru asociatul sau asociaţii care reprezintă cel puţin o pătrime
din capitalul social, convocarea adunării este o facultate, scopul acestui text de lege fiind
acela de a pune la îndemâna asociaţilor posibilitatea convocării adunării atunci administratorii
nu o fac.
Afirmaţia reclamantului din cuprinsul cererii de chemare în judecată, potrivit căreia
singura posibilitate în vederea întrunirii adunării generale a asociaţilor este de a obţine o
hotărâre judecătorească în acest sens, este profund neîntemeiată şi ilogică. Astfel, cu rea
credinţă reclamantul îşi invocă propria turpitudine, recunoscând încălcarea prevederilor legale
cu bună ştiinţă, astfel încât nu poate pe această cate să solicite protecţia legii.
În ceea ce priveşte societăţile cu răspundere limitată, Legea nr. 31/1990 nu prevede în
nici o dispoziţie legală opţiunea asociaţilor de a solicita instanţei convocarea adunării
generale, în ipoteza în care administratorul refuză să îşi îndeplinească această obligaţie.
Prevederile art. 119 alin. (3), invocate în mod eronat de reclamant prin cererea de
chemare în judecată guvernează, în mod expres, regimul adunărilor generale ale societăţilor
pe acţiuni. În materia societăţilor cu răspundere limitată nu există nici o normă care să trimită
la prevederile art. 119 din Legea societăţilor comerciale, astfel încât, aplicarea acestor
prevederi prin analogie ar constitui o adăugare nepermisă la lege.
Au mai arătat pârâţii că administrarea societăţii pe parcursul derulării mandatului
reclamantului s-a realizat în mod deficitar, patrimoniul social fiind în mod semnificativ
prejudiciat în urma retragerii de fonduri din contul societăţii cu depăşirea limitelor mandatului
de administrare şi în acest sens, societatea a formulat şi o plângere penală împotriva fostului
administrator, prin care solicită antrenarea răspunderii penale a acestuia pentru faptele ilicite
săvârşite în perioada în care a deţinut calitatea de administrator.
Pe cale de consecinţă, este evidentă necesitatea asociaţilor majoritari, PR şi MDK de a
convoca adunarea generală a asociaţilor, întemeindu-se pe prevederile art. 195 alin. (2), în
vederea identificării ansamblului problemelor cu care se confrunta societatea şi dezbaterii
acestora în vederea adoptării soluţiei optime pentru activitatea sociala.
Prin Convocatorul nr. 1/11.12.2013 s-a solicitat întrunirea Adunării Generale a
Asociaţilor în data de 10.01.2014, făcându-se menţiune expresă cu privire la întrunirea
acesteia în data de 17.01.2014 în ipoteza în care la data propusă iniţial nu ar fi îndeplinite
cerinţele de cvorum impuse de Legea nr. 31/1990 şi de actul constitutiv.
Comunicarea convocatorului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale şi a
intereselor tuturor asociaţilor, acesta fiind transmis atât prin intermediul e-mail la adresele
personale ale asociaţilor IAŞ şi MC, cât şi cu respectarea formalismului impus de dispoziţiile
art. 195 alin. (3).
Astfel, comunicarea faţă de dl MC s-a realizat prin intermediul unui serviciu de
curierat rapid, dovada constituind-o formularul AWB seria 2346350600002 din cuprinsul
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căruia reiese în mod neechivoc primirea convocatorului nr. 1/11.12.2013 (primirea fiind
confirmată de semnătura d-lui M).
Asociatului IAŞ i-a fost transmis convocatorul nr. 1/11.12.2013 prin intermediul BEJ
M, în data de 12.12.2013, potrivit vizei aplicate pe exemplarul convocatorului şi a confirmării
de predare a actelor de procedură.
Susţinerea reclamantului potrivit căreia convocatorul nu o fost depus la Registrul
Comerţului este vădit nefondată, nici o dispoziţie legală neinstituind o asemenea obligaţie.
Referitor la valabilitatea întrunirii adunării generale a asociaţilor, sub aspectul locaţiei,
prevederile art. 195 alin. (1) impun obligaţia în sarcina administratorului de a convoca
adunarea generală a asociaţilor la sediul social. În ceea ce priveşte convocarea adunării
generale în situaţia excepţională de la alin. (2) al art. 195, cerinţa întrunirii la sediul social nu
este incidentă, aceasta fiind o dispoziţie restrictivă, de excepţie, care nu poate fi aplicabilă
prin analogie. În plus, având în vedere că în convocatorul nr. 1/11.12.2013 au fost menţionate
în mod neechivoc data, ora şi locul întrunirii Adunării Generale a Asociaţilor, atât cu privire
la prima şedinţă convocată, cât şi la cea de-a doua, nu ar putea fi invocată neîntrunirea
Adunării Generale la sediul social ca un motiv de invalidare a Hotărârii.
În doctrina de specialitate se apreciază că Adunarea generală ar putea fi convocată şi
în alt loc decât la sediul social, în anumite ipoteze: dacă este în interesul societăţii sau daca
asociaţii îşi exprimă acordul expres sau tacit cu privire la aceasta. Sediul SC BI SRL este
stabilit la domiciliul reclamantului. Astfel întrunirea adunării generale a asociaţilor la sediul
social, fiind esenţială în vederea desfăşurării activităţii societăţii, ar fi fost în contradicţie
flagrantă cu interesele sociale. În acest sens, invocarea obligativităţii ţinerii adunării generale
la sediul social, în condiţiile în care acesta este reprezentat de domiciliul legal al
reclamantului, ar fi constituit o nouă încercare de blocare a întrunirii adunării generale din
partea fostului administrator.
Un motiv de nulitate absolută ar putea constitui luarea hotărârii în alt loc şi la alt
termen decât cel arătat în convocare, însă susţinerea potrivit căreia hotărârea adunării generale
a asociaţilor este nulă doar pentru că nu a fost ţinută la sediul social, deşi locaţia întrunirii era
menţionată expres în convocator, este profund neîntemeiată şi presupune un formalism
excesiv.
În convocator este necesar să fie menţionată ordinea de zi a adunării generale a
asociaţilor, însă punctele de pe ordinea de zi nu pot fi prezentate în mod detaliat, având în
vedere că aspectele problematice cu privire la fiecare punct vor reieşi numai în urma
dezbaterilor.
Astfel, persoana desemnată ca nou administrator al societăţii nu era cunoscută la data
realizării şi transmiterii convocatorului. În urma consultării ordinii de zi a adunării generale şi
în urma analizării problemelor supuse dezbaterii în ansamblul lor, s-a decis propunerea
domnului PR pentru funcţia de administrator, acesta fiind şi confirmat ulterior prin
exprimarea votului asociaţilor prezenţi la adunarea generală, prin împuternicit cu procură
specială.
În cuprinsul procurilor speciale acordate de asociaţii PR şi MDK pentru adunarea
generală a asociaţilor se menţionează în mod expres modul în care împuternicitul urma să
voteze cu privire la fiecare punct înscris pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la persoana care
era propusă să deţină calitatea de nou administrator. În plus, numirea d-lui PR, asociat
deţinător a 47,5% din capitalul social al SC BI SRL, în calitate de administrator nu este de
natură a aduce vreo vătămare. În acest sens, s-a păstrat caracterul intuitu personae al societăţii.
Mandatul special acordat d-lui VMAM privea şi dreptul de a decide în legătură cu
fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind menţionată în mod neechivoc modalitatea în care urma
să voteze reprezentantul d-lui MDK pentru fiecare aspect ce urma a fi dezbătut.
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După cum reţine şi reclamantul în cuprinsul cererii, în materia societăţilor cu
răspundere limitată nu există o prevedere legală care să impună sau, cel puţin, să recomande
depunerea procurilor cu 48 ore înaintea întrunirii adunării generale a asociaţilor. Dispoziţiile
art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990 reglementează anumite îndatoriri speciale referitoare la
exercitarea votului prin reprezentant, aplicabile exclusiv în privinţa societăţilor pe acţiuni.
Or, în lipsa vreunei dispoziţii care să permită aplicarea prin analogie a acestor
dispoziţii imperative speciale şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată, art. 125 alin. (3)
din Legea 31/1990 nu poate fi invocat în speţă
În orice caz, procurile asociaţilor PR şi MDK au fost depuse cu 24 de ore înainte de
data primei adunări generale a asociaţilor convocate din data de 10.01.2014, la sediul SCA
ONV, locaţie la care urma să fie întrunită adunarea, potrivit convocatorului 1/11.12.2013.
În concluzie, votul d-lui MDK din AGA din 17.01.2014 a fost exprimat în mod valabil
de către reprezentantul convenţional al acestuia, cu respectarea limitelor mandatului şi fără a
fi încălcată vreo cerinţă legală în acest sens.
Potrivit art. 197 din Legea 31/1990, care prevede regulile în materia administrării
societăţilor cu răspundere limitată, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 75,
76, 77 alin. (1) şi art. 79 din sfera de reglementare a societăţilor în nume colectiv.
Astfel, în materia regimului juridic aplicabil administratorilor, prevederile art. 77 se
vor aplica prioritar, având caracter de lex specialia, faţă de prevederile generale care
guvernează funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată.
Ca atare, asociaţii pot decide cu majoritatea absolută a capitalului social în privinţa
numirii sau limitării puterilor şi însărcinărilor administratorilor, conform art.77 alin. (1).
De asemenea, art. 194 din Legea societăţilor comerciale instituie în competenţa
adunării generale a asociaţilor competenţa desemnării şi revocării administratorilor societăţii
cu răspundere limitată, fiind necesară exprimarea votului reprezentând majoritatea absolută a
asociaţilor şi a părţilor sociale. Cu toate acestea, în cazul în care adunarea generala nu poate
decide în mod valabil din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou
poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social
reprezentată de asociaţii prezenţi, conform art. 193 alin. (3).
În contextul prezentat, prin convocatorul nr. 1/11.12.2013 s-a solicitat întrunirea
Adunării Generale a Asociaţilor în data de 10.01.2014, dată la care nu s-a întrunit cvorumul
necesar ţinerii adunării generale. Ca atare, la data de 17.01.2014, potrivit menţiunilor din
cuprinsul convocatorului, a avut loc adunarea generală a asociaţilor la care au participat
asociaţii majoritari PR şi MDK, prin reprezentant convenţional. Chiar în situaţia în care s-ar fi
ţinut prima adunare generală convocată asociatul administrator IAŞ nu ar fi putut participa la
dezbateri şi vota, având în vedere conflictul vădit dintre interesele acestuia şi cele ale SC BI
SRL.
La data de 17.01.2014, Adunarea Generală a Asociaţilor SC BI SRL s-a întrunit în
mod valabil, în temeiul art. 193 alin. (3), fiind adoptată Hotărârea nr.1. Existenţa Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor confirmă prin menţiunile sale îndeplinirea tuturor cerinţelor
pentru validitatea sa, astfel încât încheierea în mod suplimentar a unui proces-verbal se
dovedeşte redundantă.
Prin urmare, lipsa încheierii unui proces verbal al adunării generale a asociaţilor unei
societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile în care în cadrul respectivei adunări s-a adoptat o
hotărâre şi nu există nici o prevedere imperativă care să instituie obligativitatea întocmirii
procesului-verbal, nu poate constitui în mod fundamentat o cauză de nulitate a Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor nr.1/17 01.2014.
Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a invocat excepţia lipsei calităţii de
reprezentant a domnului VMAM şi, în consecinţă, şi a SCA ONV şi a solicitat respingerea
apărărilor formulate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, întrucât au fost formulate de
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către o persoană fără calitate de reprezentant; excepţia tardivităţii formulării întâmpinării de
către pârâţi şi, în consecinţă, în temeiul dispoziţiilor ari. 208 alin. (2) Cod procedură civilă
decăderea pârâţilor din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii.
Totodată, a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor
PR şi MDK, ca neîntemeiată şi nefondată; respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii de
chemare în judecată ca neîntemeiată şi nefondată; respingerea excepţiei prescripţiei dreptului
de a formula cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată şi nefondată, iar pe fondul cauzei
a solicitat respingerea apărărilor formulate de către pârâţi prin întâmpinare ca neîntemeiate şi
nefondate.
Referitor la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a domnului VMAM şi în
consecinţă şi a SCA ONV şi respingerea apărărilor formulate prin întâmpinarea depusă la
dosarul cauzei întrucât au fost formulate de către o persoană fără calitate de reprezentant, a
arătat că întâmpinarea pârâţilor a fost formulată de către VMAM, prin societatea de cabinete
de avocaţi asociate ONV din B., anexând acestei întâmpinări procura generală nr.
1/28.04.2014 şi împuternicirea avocaţială prin care domnul VMAM, împuternicit de către
pârâţi prin procura generală nr. 1/28.04.2014, împuterniceşte pe VM, CL, VB şi alţii.
Or, conform dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să
reprezinte orice persoană fizică sau juridică în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă
care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă iar, în temeiul
contractului de asistenţă juridică încheiat cu clientul, acesta va depune în dovedirea calităţii de
reprezentant o împuternicire astfel încât, în nici un caz avocatul nu poate prezenta o procură
generală în încercarea de a-şi dovedi calitatea de reprezentant al părţii, legea de organizare şi
exercitare a profesiei de avocat prevăzând în mod limitativ doar posibilitatea reprezentării în
temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă.
Pentru ca o persoană să poată reprezenta pe o alta într-un dosar aflat pe rolul
instanţelor de judecată, aceasta are nevoie de o procură specială în acest sens în care să fie
specificat în mod expres numărul dosarului şi instanţa în faţa căreia acesta a fost împuternicit
să reprezinte. Mai mult decât atât, în cazul în care domnul VMAM ar reprezenta pârâţii în
calitate de mandatar, va trebui să prezinte, în original, o procură specială din partea fiecăruia
dintre pârâţii persoane fizice prin care acesta să fie împuternicit să le reprezinte interesele întrun anume dosar, al cărui număr trebuie să fie specificat în mod expres.
Prin urmare, procura generală nr. 1/28.04.2014 nu poate face în nici un fel dovada
calităţii de reprezentant al pârâţilor în persoana domnului avocat VMAM.
Referitor la excepţia tardivităţii formulării întâmpinării de către pârâţi, reclamantul a
arătat că, conform dispoziţiilor imperative ale art. 208 alin. (2) Cod procedură civilă,
nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul
de a mai propune probe şi de a invoca excepţii. în afara celor de ordine publică, dacă legea nu
prevede altfel.
Astfel, în ceea ce priveşte întâmpinarea formulată de către pârâta SC BI SRL, aceasta
trebuia formulată şi depusă la dosarul cauzei până cel târziu la data de 18.06.2014, având în
vedere că cererea de chemare în judecată i-a fost comunicată la data de 23.05.2014. Cu toate
acestea, întâmpinarea formulată de către aceasta a fost depusă la dosarul cauzei abia la data de
25.06.2014, mult mai târziu decât termenul la care trebuia să fie depusă.
Cu privire la întâmpinările depuse de ceilalţi doi pârâţi a solicitat decăderea acestora
din dreptul de a mai propune probe.
A solicitat respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată,
motivat de faptul că nu a atacat Hotărârea AGA nr. 1/17.01.2014 cu privire la revocarea sa din
funcţia de administrator al SC BI SRL, ci a invocat motive de nulitate absolută a acestei
hotărâri în temeiul dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 care prevede că, atunci
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când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea
poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor PR şi MDK, a solicitat
respingerea acesteia ca neîntemeiată şi nefondată, motivat de faptul că a formulat acţiunea în
anularea Hotărârii AGA nr. 1/17.01.2014 în contradictoriu atât cu societatea SC BI SRL, cât
şi cu asociaţii PR şi MDK, aceştia fiind cei care au iniţiat convocarea adunării, fiind şi
singurii care au participat la această adunare, adoptând hotărârea atacată.
Astfel, chiar dacă dispoziţiile art. 132 alin. (5) din Legea societăţilor nr. 31/1990
prevede că acţiunea în anularea hotărârilor adunării generale a asociaţilor se soluţionează în
contradictoriu cu societatea, totuşi aceste dispoziţii legale nu impun ca această acţiune să se
soluţioneze numai în contradictoriu cu societatea. Mai mult decât atât, se impune ca acţiunea
să fie soluţionată şi în contradictoriu cu aceştia pentru a le fi opozabilă, având în vedere
calitatea acestora de asociaţi ai SC BI SRL.
Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului de a formula cererea de chemare în
judecată, a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată şi nefondată.
În primul rând, termenul instituit de dispoziţiile art. 196 din Legea 31/1990 este un
termen de decădere şi nu de prescripţie cum în mod greşit a apreciat apărătorul pârâţilor prin
întâmpinarea formulată. Termenele de prescripţie prevăzute de Codul civil pot fi de 3 ani, de
10 ani, de 2 ani sau de 1 an, neexistând termene de prescripţie de 15 zile. Aşadar, apărătorul
pârâţilor confundă termenele de decădere cu cele de prescripţie, cel mai probabil acesta a vrut
să invoce excepţia tardivităţii formulării acţiunii, şi nu excepţia prescripţiei dreptului de a
formula acţiunea în constatarea nulităţii Hotărârii nr. 1/17.01.2014.
Prin acţiunea introductivă a invocat motive de nulitate absolută referitoare la
încălcarea dispoziţiilor imperative ce reglementează modalitatea convocării AGA, persoana
care poate convoca AGA, cvorumul necesar adoptării AGA, etc., astfel încât, în conformitate
cu dispoziţiile art. 132 alin. (3) din Legea 31/1990 coroborat cu art. 196 din aceeaşi lege când
se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate
fi formulată şi de orice persoană interesată.
Referitor la fondul cauzei, a arătat că, chiar dacă prin întâmpinarea formulată pârâţii
susţin că i-au solicitat prin adresa nr. 1220/13.11.2013 convocarea AGA şi că nu ar fi dat curs
acestei solicitări, acest fapt nu îi îndreptăţea pe aceştia să procedeze ei înşişi la convocarea
AGA, ci trebuiau să se adreseze instanţelor judecătoreşti competenţe pentru a obţine o
hotărâre judecătorească prin care să fie obligat la convocarea AGA, având în vedere faptul că
actul constitutiv al SC BI SRL nu conţine nici o prevedere referitoare la posibilitatea
convocării AGA de către alte persoane, fie ele şi asociaţi, decât administratorul statutar la
societăţii, drept pentru care vor fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1990.
După cum prevăd dispoziţiile art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 convocarea
adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale,
prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru tinerea acesteia
arătându-se ordinea de zi. Cum în actul constitutiv al SC BI SRL nu este prevăzută o
modalitate specială de convocare a adunării generale a asociaţilor, aceasta urma a se realiza
prin scrisoare recomandată conform dispoziţiilor legale citate însă, în ceea ce priveşte
transmiterea convocatorului nr. 1/11.12.2013, nu au fost respectate sub nici o formă
dispoziţiile art. 195 alin. (3) din Legea societăţilor, înscrisurile depuse la dosar de către pârâţi
nefiind în măsură să facă dovada contrarie.
Astfel, depun pârâţii copie după confirmare de predare a actelor de procedură.,
realizată de către BEJ M cu sediul în B., din care reiese că a fost comunicată notificarea nr.
155/12.12.2013 (deci nu convocatorul nr. 1/11.12.2013) numitului ACD (si nu subsemnatului
IAŞ sau asociatului MC). Mai mult decât atât, chiar şi în ipoteza în care convocatorul nr.
1/11.12.2013 ar fi fost comunicat în această formă, ne-am fi aflat, de asemenea, în situaţia
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unei convocări nelegale întrucât art. 195 alin. 3 din Legea societăţilor prevede în mod clar
obligativitatea transmiterii convocatorului prin scrisoare recomandată şi nu în altă variantă.
De asemenea, pârâţii au depus la dosarul cauzei AWB-ul nr. 2317350600001 emis de
către Fan Courier, care atestă transmiterea notificării nr. 122/13.11-2013, deci a notificării
prin care pârâţii îi solicitau convocarea AGA SC BI SRL pentru data de 02.12.2013, şi nu a
convocatorului nr. 1/11.12.2013 prin care a fost convocată AGA din data de 10.01.2014
respectiv 17.01.2014 ce face obiectul prezentului dosar. În ceea ce priveşte AWB-ul nr.
2346350600002 depus de către pârâţi, prin care ar fi fost transmis domnului MC convocatorul
nr. 1/11.12.2013, din cuprinsul acestuia nu reiese data la care acesta ar fi primit acest
convocator şi nici faptul că această corespondenţă ar fi fost transmisă de către pârâţii PR sau
MDK, ci ca expeditor apare ONV SCA, acesta neavând nici o calitate care să îi permită
convocarea AGA SC BI SRL.
Totodată, au mai fost depuse şi o serie de e-mailuri care, la fel ca şi celelalte înscrisuri
depuse, nu fac în nici un fel dovada convocării pentru AGA din data de 17.01.2014, dar au
menirea de a bulversa şi induce în eroare instanţa de judecată.
A mai precizat că dispoziţiile art. 105 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 nu permit
convocarea AGA prin intermediul e-mailului, ci doar prin scrisoare recomandată, fiind vorba
despre dispoziţii imperative, astfel încât chiar şi în ipoteza în care pârâţii ar fi dovedit
transmiterea convocatorului nr. l/11.12.2013 prin intermediul e-mailului acest fapt nu ar fi
putut echivala cu o legală convocarea a AGA SC BI SRL din data de 17.01.2014.
Astfel, pârâţii, dând dovada de rea-credinţă, au refuzat să-l convoace cu toate că ştiau
că potrivit art. 23 din Actul constitutiv al SC BI SRL „hotărârile asociaţilor se iau în Adunarea
generală, prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale,
încălcând dispoziţiile imperative ale art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, ceea ce face ca
Hotărârea AGA nr. 1/17.01.2014 să fie lovită de nulitate absolută.
Cu privire la convocarea şi ţinerea AGA la o locaţie diferită de cea a sediului social al
societăţii, reclamantul a arătat că nu pot fi primite susţinerile pârâţilor conform cărora în lipsa
opoziţiei din partea sa şi a asociatului MC (cu privire la locaţia ţinerii AGA), s-a apreciat că
un acord tacit din partea noastră cu privire la locaţie în condiţiile în care nici măcar nu a fost
convocat pentru această adunare astfel încât nu a avut cunoştinţă despre convocator şi
conţinutul acestuia.
Susţinerea pârâţilor conform cărei la momentul întocmirii convocatorului nu era
cunoscută identitatea persoanei ce urma a fi numită ca administrator se contrazice cu
susţinerea acestora conform căreia în cuprinsul procurilor acordate de asociaţii PR şi MDK
din data de 05.12.2013, în condiţiile în care convocatorul este din data de 11.12.2013, pentru
adunarea generală a asociaţilor se menţionează în mod expres modul în care împuternicitul
urma să voteze cu privire la fiecare punct înscris pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la
persoana care era propusă să deţină calitatea de administrator, identitatea acesteia fiind
menţionată în mod expres în cuprinsul împuternicirii.
Or, prin procura respectivă, pârâţii l-au împuternicit pe domnul VMAM să întreprindă
toate demersurile necesare în vederea convocării AGA, astfel încât la momentul întocmirii
convocatorului din data de 11.12.2013, în mod evident era cunoscută identitatea persoanei ce
se dorea a fi numită ca administrator al SC BI SRL.
Prin urmare, sunt total eronate şi neadevărate susţinerile pârâţilor conform cărora abia
în urma consultării ordinii de zi şi a analizării problemelor supuse dezbaterii s-a decis
propunerea domnului PR pentru funcţia de administrator al SC BI SRL, întrucât în primul
rând, a fost imposibilă dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi în condiţiile în care cei doi
asociaţi au fost reprezentaţi de o singură persoană, respectiv domnul MAM, care ar fi fost în
imposibilitate de a dezbate de unul singur ordinea de zi propusă, iar, în al doilea rând, votul
era prevăzut în cuprinsul împuternicirii acordate acestuia de către pârâţi.
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În aceste condiţii, nenominalizarea domnului PR în convocatorul nr. 1/11.12.2013
echivalează cu lipsa unui punct de pe ordinea de zi, încălcându-se astfel prevederile cu
caracter imperativ ale art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, încălcare ce se impune a fi
sancţionată cu nulitatea absolută a Hotărârii AGA luată în aceste condiţii de ilegalitate.
Hotărârea AGA SC BI SRL nr. 1/17.01.2014 a fost adoptată de către pârâţii MDK şi
PR, reprezentaţi convenţional de către domnul VMAM.
Astfel, pentru ca Registrul Comerţului să poată efectua înregistrarea menţiunii
modificărilor aduse prin Hotărârea AGA trebuiau să fie depuse şi împuternicirile/procurile
speciale prin care domnul VMAM a fost împuternicit de pârâţi să îi reprezinte la şedinţele
AGA SC BI SRL din 10.01.2014, respectiv 17.01.2014.
A admite susţinerile pârâţilor că în materia SRL-urilor nu este aplicabilă prevederea
art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 care impune depunerea procurilor cu 48 de ore
înaintea întrunirii AGA înseamnă a ajunge la concluzia că în materia SRL-urilor nu este
aplicabilă nici prevederea art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 care permite participarea şi
votarea în AGA prin reprezentare în baza unei procuri întrucât nici în acest caz nu există vreo
dispoziţie care să permită aplicarea prin analogie a acestor dispoziţii imperative speciale şi în
cazul SRL-urilor.
Referitor la lipsa cvorumului, pârâţii înşişi recunosc prin întâmpinare că potrivit art.
197 alin. (3) şi art. 77 alin. (1) din Legea 51/1990 hotărârile AGA având ca obiect numirea,
revocarea administratorilor unui SRL se adoptă cu acordul asociaţilor reprezentând
majoritatea absolută a capitalului social, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Or,
actul constitutiv al SC BI SRL prevede la art. 23 că hotărârile asociaţilor se iau în Adunarea
generală, prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale.
Aşa cum rezultă şi din actul constitutiv, SC BI SRL are patru asociaţi, iar Hotărârea
AGA SC BRIT IMOBIL SRL nr. 1/17.01.2014 a fost adoptată cu votul doar a pârâţilor MDK
şi PR, în condiţiile în care prin aceasta a fost modificat actul constitutiv al societăţii, ceea ce
însemnă că pentru aceasta era necesară întrunirea, cumulativ, atât a majorităţii absolute a
asociaţilor, cât şi a părţilor sociale. Or, în cazul de faţă, deşi a fost întrunită condiţia cu privire
la majoritatea absolută a părţilor sociale, nu a fost întrunită şi condiţia cu privire la majoritatea
absolută a asociaţilor întrucât au votat doar doi asociaţi iar majoritatea absolută este definită
ca reprezentând jumătate plus unu din numărul de asociaţi, ceea ce face ca hotărârea astfel
adoptată să fie nulă absolut.
Un alt motiv de nulitate absolută a Hotărârii AGA îl constituie lipsa procesului verbal
din data de 17.01.2014, un astfel de înscris nefiind depus de către pârâţi la Registrul
Comerţului, aceştia depunând doar procesul verbal al AGA din data de 10.01.2014 prin care
s-a consemnat faptul că şedinţa se va ţine din nou la data de 17.01.2014, fără ca la această
AGA din 17.01.2014 să se încheie un proces verbal prin care să se consemneze cele discutate
în cadrul şedinţei.
Prin sentinţa civilă nr.1477 din 16 septembrie 2014, Tribunalul Suceava – Secţia
civilă, a respins, ca nefondate, excepţiile invocate de părţi; a admis cererea privind constatarea
nulităţii absolute a Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC BI SRL nr. 1/17.01.2014 şi a
actelor subsecvente acesteia, formulată de reclamantul IAŞ prin mandatar PC, în
contradictoriu cu pârâţii MDK, PR, SC BI SRL şi a anulat Hotărârea Adunării Generale a
Asociaţilor SC BI SRL nr. 1/17.01.2014.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, analizând excepţiile invocate, că acestea
sunt nefondate.
Astfel, prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a invocat excepţia lipsei calităţii de
reprezentant a domnului VMAM şi, în consecinţă, şi a SCA ONV, precum şi excepţia
tardivităţii formulării întâmpinării de către pârâţi.
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Referitor la prima excepţie, Tribunalul a arătat că potrivit procurii generale nr. 1 din
28 aprilie 2014, autentificată sub nr. 1553/28.04.2014 de către BNP C, S şi Asociaţii, SC BI
SRL, prin reprezentantul legal al acesteia, PR, în calitate de administrator, i-a conferit
domnului VMAM un mandat în sensul reprezentării societăţii în faţa oricăror persoane fizice
şi juridice, inclusiv instanţe judecătoreşti, putând lua orice măsuri în vederea susţinerii şi
apărării drepturilor societăţii, menţionându-se expres posibilitatea intentării de acţiuni civile şi
a efectuării oricărui act de procedură în cadrul unor astfel de acţiuni.
De asemenea, domnul VM a fost împuternicit ca în îndeplinirea mandatului acordat să
semneze în numele societăţii şi al asociaţilor PR şi MDK oriunde ar fi necesar, semnătura
fiind pe deplin opozabilă mandanţilor.
În temeiul procurii generale acordate în vederea asigurării bunei funcţionări a
societăţii, mandatarul VM a încheiat cu societatea de avocatură ONV un contract de asistenţă
juridică în scopul protejării drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii.
Potrivit art. 126 din Statutul profesiei de avocat, avocatul se legitimează faţă de terţi
prin împuternicirea avocaţială. În lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit să
efectueze orice act specific profesiei, pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor
clientului.
Mai mult decât atât, pentru activităţile prevăzute expres în cuprinsul obiectului
contractului de asistenţă juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia
avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare,
administrare ori dispoziţie în numele şi pe seama clientului.
Ca atare, este evident faptul că nu poate fi pusă la îndoială calitatea de reprezentant a
SCA ONV, cu justificarea că nu ar fi fost depus la dosarul cauzei contractul de asistenţă
juridică.
Cu toate acestea, la dosarul cauzei a fost depus în copie şi contractul de asistenţă
juridică în discuţie (filele 268/ 270).
Referitor la excepţia tardivităţii formulării întâmpinării, Tribunalul a constatat că nici
aceasta nu este dată. Cererea de chemare în judecată a fost comunicată către societate la sediul
din FV, însă, după cum se observă, acesta este şi domiciliul reclamantului, iar semnătura de
primire aparţine unei rude a acestuia. Or, nu se poate invoca tardivitatea formulării
întâmpinării atâta timp cât noul administrator desemnat nu avea cunoştinţă de formularea unei
cereri de chemare în judecată.
Referitor la excepţiile invocate de pârâţi, Tribunalul a apreciat că nici acestea nu sunt
fondate.
Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii, s-a reţinut că potrivit dispoziţiilor art.
132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale
privitoare la revocarea lor din funcţie, însă, în cazul în care administratorul revocat este şi
acţionar al societăţii, devin aplicabile dispoziţiile art. 132 alin. (3) din aceeaşi lege, conform
cărora atunci „când se invoca motive de nulitate absolută dreptul la acţiune este
imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată”. Pe cale de
consecinţă, nu poate fi îngrădit dreptul acţionarului, care a fost revocat din funcţia de
administrator, de a ataca hotărârea AGA pentru alte motive decât cele ce vizează propria
revocare, în caz contrar fiind încălcat principiul liberului acces la justiţie, aşa cum este el
reglementat prin dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţia României.
Cu privire la excepţia prescripţiei (tardivităţii) formulării cererii de chemare în
judecată, Tribunalul a reţinut că nici aceasta nu este întemeiată, având în vedere că
reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile referitoare la nulitatea absolută astfel cum
este reglementată de art. 132 alin. (3) din aceeaşi lege, conform cărora atunci „când se invocă
motive de nulitate absolută dreptul la acţiune este imprescriptibilă”.
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Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor PR și MDK s-a
reţinut că dispoziţiile art. 132 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 prevăd faptul că cererea în
anulare a hotărârii AGA se va soluţiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin
consiliul de administraţie, respectiv prin directorat. În opinia Tribunalului, această normă nu
are caracter restrictiv, reclamantul putând chema în judecată în acelaşi timp şi pe asociaţii care
au adoptat hotărârea atacată, dorindu-se ca faţă de aceştia hotărârea ce se va pronunţa să
capete un caracter doar de opozabilitate. De altfel , interesul celor doi pârâţi este acela de a lua
la cunoştinţă de formularea unei cererii de anulare a hotărârii AGA.
Examinând fondul cauzei, Tribunalul a constatat că cererea de chemare în judecată
este întemeiată.
Potrivit art.192 alin. (2) din Legea nr.31/1990, pentru hotărârile având ca obiect
modificarea actului constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată este necesar votul
tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.
În cauză, prin hotărârea AGA atacată a fost revocat din funcţia de administrator d-nul
IAŞ şi s-a dispus numirea în această funcţie a asociatului PR. Actul constitutiv al societăţii nu
conţine vreo derogare expresă de la prevederile legale, astfel că ipoteza reglementată de teza
finală a art.192 alin. (2) nu este întrunită. Este adevărat că, potrivit art.193 alin. (3) din Legea
nr.31/1990, dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi,
oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.
Textul are în vedere, aşadar, ipoteza neîntrunirii majorităţii, fără a se referi la situaţia în care
unanimitatea nu ar putea fi întrunită.
Or, potrivit art.192 din Legea nr.31/1990, majoritatea şi unanimitatea sunt cerute în
ipoteze diferite. Astfel, potrivit art.192 alin. (1) din Legea nr.31/1990, adunarea generală
decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară
de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. Este vorba, în aceasta situaţie, de hotărârile
adunării generale care nu au ca obiect modificarea actului constitutiv. Pentru aceste din urma
hotărâri, art.192 alin. (2) impune cerinţa de a fi adoptate cu unanimitate: pentru hotărârile
având ca obiect modificarea actului constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată este
necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede
altfel.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel pârâţi SC BI SRL, PR şi
MDK, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea apelului, pârâţii au arătat că în mod greşit instanţa de judecată a respins
excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC BI
SRL nr. 1 din data de 17.01.2014.
Potrivit art. 132 alin.(4) din Legea societăţilor comerciale, administratorii nu au
posibilitatea de a ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
Această interdicţie vizează în mod expres folosirea căii de atac a acţiunii în anulare/
constatarea nulităţii.
În jurisprudenţă s-a statuat cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 132 alin (4),
anterior menţionate, şi în cazul administratorilor unei societăţi cu răspundere limitată.
Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „în conformitate cu art.194,
desemnarea sau revocarea administratorilor unei societăţi cu răspundere limitată constituie
atributul exclusiv al adunării generale a asociaţilor, iar potrivit art.196 din acelaşi titlu, în ce
priveşte dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică şi societăţilor cu răspundere
limitată, dispoziţiile prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, reglementate la art. 132 din lege.
Or, potrivit art. 132 alin.(4) „administratorii nu pot ataca hotărârile adunării generale
privitoare la revocarea lor din funcţie”.
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Legea societăţilor comerciale nu recunoaşte legitimare procesuală asociatului
administrator pentru contestarea hotărârii adunării generale a asociaţilor pentru că în caz
contrar s-ar înfrânge interdicţia de a nu vota în situaţia în care s-ar afla în conflict de interese
având în vedere că se pune în discuţie propria gestiune.
Asociatul administrator are obligaţia legală de a se abţine de la vot atunci când se află
în conflict de interese sub sancţiunea săvârşiri infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 275
alin. (1) lit. a din Legea 31/1990, caz în care voinţa societară se formează în lipsa votului
exprimat de acesta.
Mai mult decât atât, asociatul administrator nu justifică niciun interes în promovarea
unei astfel de acţiuni în anularea hotărârii adunării generale a asociaţilor prin care s-a decis
revocarea din funcţia de administrator în afară de cel al „reintegrării” sale în poziţia deţinută
anterior momentului adoptării hotărârii adunării generale a asociaţilor a cărei anulare se
solicită în prezenta cauză. Tribunalul nu are decât să statueze asupra alocării eventualelor
daune-interese ce se cuvin administratorului revocat, bineînţeles doar în cazul unei revocări
fără justă cauză şi intempestivă, acesta fiind unicul interes pe care asociatul administrator
revocat din funcţie ar putea să îl justifice.
Contractul de mandat care guvernează relaţia dintre societate, reprezentată prin
adunarea generală a asociaţilor, şi administratorul desemnat este unul cu un puternic caracter
intuitu personae. Administratorul este desemnat şi îi sunt încredinţate atribuţiile legate de
conducerea societăţii tocmai în considerarea calităţilor şi capacităţilor profesionale pe care se
presupune că le deţine la un anumit moment.
Or, în cazul de faţă, în condiţiile în care adunarea generală a asociaţilor a decis în
şedinţa din data de 17.01.2014 retragere mandatului încredinţat administratorului, repunerea
administratorului în situaţia anterioară adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC
BI SRL nr. 1 din data de 17.01.2014 nu numai că nu ar servi intereselor societăţii, ci
dimpotrivă, i-ar aduce grave prejudicii (luând în considerare ansamblul de fapte vătămătoare
săvârşite de acesta în scopul sărăcirii patrimoniului societăţii).
Au mai arătat apelanţii că în mod greşit instanţa de judecată a respins excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive a asociaţilor PR şi MDK.
Prevederile art. 132 alin. (5) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 stabilesc în
mod neechivoc faptul că „acţiunea în anularea hotărârilor adunării generate a asociaţilor se
soluţionează în contradictoriu cu societatea".
Ca atare, legea societăţilor institute în mod expres calitatea procesuală pasivă
exclusivă a societăţii în privinţa cererilor ce au ca obiect anularea hotărârilor organului
deliberativ.
Mai mult decât atât, prin interpretarea sa, instanţa de fond a statuat în mod abuziv,
depăşind ipoteza normei legale incidente (instanţa de judecată a adăugat la lege). Motivarea
legată de asigurarea opozabilităţii considerentelor şi a sentinţei civile pronunţate, în
integralitatea sa, sunt lipsite de relevanţă faţă de soluţia de respingere a excepţiei lipsei
calităţii procesuale pasive a apelanţilor-pârâţi RP şi MDK.
Sentinţa apelată este nelegală şi în raport de dispoziţiile art. 132 alin. (10) din Legea
31/1990 care prevăd modalitatea specifică prin care se asigură opozabilitatea hotărârii faţă de
asociaţii într-o acţiune de natura celei ce face obiectul prezentei cauze, şi anume pe calea
publicării hotărârii judecătoreşti în Registrul Comerţului şi în Monitorul Oficial partea a IV-a.
În acest context soluţia instanţei de respingere a excepţiei lipsei calităţii procesual
pasive a asociaţilor justificată de necesitatea asigurării opozabilităţii hotărârii judecătoreşti
faţă de cei doi asociaţi pârâţi are un caracter redundant şi profund eronat prin raportare la
dispoziţiile exprese ale art. 132 alin. (10) din Legea nr. 31/1990.
Au mai susţinut apelanţii că, în mod greşit instanţa de judecată a admis acţiunea
privind constatarea nulităţii absolute a Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC BI SRL
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nr. 1/17.01.2014, ca urmare a interpretării greşite a normelor de drept incidente speţei, precum
şi a ansamblului materialului probator administrat în cauză.
Apelanţii-pârâţi, PR şi MDK, în calitate de asociaţi majoritari, în repetate rânduri au
solicitat administratorului IAŞ (intimatul-reclamant) să convoace adunarea generală a
asociaţilor pentru a putea la cunoştinţă şi supune dezbaterii problemele esenţiale care vizau
desfăşurarea activităţii sociale, solicitări cărora nu li s-a dat curs.
Având în vedere refuzul manifest ce viza îndeplinirea obligaţiei instituite de art. 195
alin. (1) din Legea 3l/1990 de către administratorul societăţii, la data de 13.11.2013, asociaţii
PR şi MDK au formulat în mod oficial o solicitare de convocare a adunării generale a
asociaţilor prin intermediul Notificării nr. 1220/13.11.2013.
Administratorul IAŞ nu a dat curs Notificării nr. 1220/13.11.2013 (refuzând primirea
plicului). Pe această cale administratorul societăţii a săvârşit infracţiunea prevăzută şi
pedepsită de dispoziţiile art. 275 alin. (1) pct. 2 (încălcarea îndatoririi impuse de prevederile
art. 195 din Legea nr. 31/1990).
Ca urmare, asociaţii societăţii au făcut aplicarea art. 195 din Legea nr. 31/1990, care
prevede că, în împrejurarea în care administratorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de convocare a
adunării generale a asociaţilor, un asociat sau un număr de asociaţi care deţin cel puţin o
pătrime din capitalul social vor putea cere convocarea adunării generale.
Ca atare, pentru asociatul sau asociaţii care reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul
social, convocarea adunării este o facultate, scopul acestui text de lege fiind acela de a pune la
îndemâna asociaţilor posibilitatea convocării adunării atunci când administratorii nu o fac.
Susţinând faptul că singura posibilitate în vederea întrunirii adunării generale a
asociaţilor este de a obţine o hotărâre judecătorească, intimatul reclamant şi-a invocat propria
turpitudine, recunoscând încălcarea prevederilor legale cu bună ştiinţă şi intenţia vădită de a
bloca activitatea societăţii.
În ceea ce priveşte societăţile cu răspundere limitată, Legea nr. 31/1990 nu conţine
nicio dispoziţie legală care să se refere la opţiunea asociaţilor de a solicita instanţei
convocarea adunării generale, în ipoteza în care administratorul refuză să îşi îndeplinească
aceasta obligaţie.
Prevederile art. 119 alin. (3) invocate în mod eronat de intimatul reclamant prin
cererea de chemare în judecată, guvernează, în mod expres, regimul adunărilor generale ale
societăţilor pe acţiuni, în materia societăţilor cu răspundere limitată nu există nicio normă care
să trimită la prevederile art. 119 din Legea societăţilor comerciale, astfel încât, aplicarea
acestor prevederi prin analogie ar constitui o adăugare nepermisă la lege.
Cu privire la revocarea valabilă a administratorului, apelanţii au arătat că potrivit art.
197 din Legea 31/1990 care prevede regulile în materia administrării societăţilor cu
răspundere limitată, sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi
art. 79 din sfera de reglementare a societăţilor în nume colectiv.
Astfel, în materia regimului juridic aplicabil administratorilor, prevederile art. 77 se
vor aplica prioritar, având caracter de lex specialia, faţă de prevederile generale care
guvernează funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată.
Ca atare, asociaţii pot decide cu majoritatea absolută a capitalului social în privinţa
numirii sau limitării puterilor şi însărcinărilor administratorilor, conform art. 77 alin. (1) din
legea societăţilor comerciale.
De asemenea, art. 194 din Legea societăţilor comerciale instituie în sfera atribuţiilor
adunării generale a asociaţilor competenţa desemnării şi revocării administratorilor societăţii
cu răspundere limitată, fiind necesară exprimarea votului reprezentând majoritatea absolută a
asociaţilor şi a părţilor sociale.
Cu toate acestea, în cazul în care adunarea generală nu poate decide în mod valabil din
cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii
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de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii
prezenţi, conform art. 193 alin.(3).
În contextul prezentat, prin Convocatorul nr. 1/11.12.2013 s-a solicitat întrunirea
Adunării Generale a Asociaţilor în data de 10.01.2014, dată la care nu s-a întrunit cvorumul
necesar ţinerii adunării generale. Ca atare, la data de 17.01.2014, potrivit menţiunilor din
cuprinsul Convocatorului, a avut loc adunarea generală a asociaţilor la care au participat
asociaţii majoritari, PR şi MDK, prin reprezentant convenţional.
Astfel, potrivit dispoziţiilor excepţionale ale alin. (3) al art. 193, Adunarea Generală a
Asociaţilor SC BI SRL s-a întrunit în mod legal a doua oară, la data de 17.01.2014, deciziile
acesteia fiind adoptate în mod valabil, cu votul asociaţilor prezenţi (95% din capitalul social).
De asemenea, Legea societăţilor comerciale, în art. 193 alin. (2), prevede obligaţia
asociatului de a se abţine de la vot în deliberările adunării generale a asociaţilor în două
situaţii: cu privire la aporturile în natură ale respectivului asociat, adunarea generală fiind
chemată să se pronunţe asupra valorii sau utilităţii acestui aport pentru societate şi cu privire
la actele juridice încheiate între respectivul asociat şi societate, interdicţia fiind stabilită pentru
a se evita apariţia unul conflict de interese.
Astfel, cea de-a doua interdicţie este incidentă în speţă, asociatul IAŞ fiind parte în
contractul de mandat încheiat între el şi SC BI SRL, la momentul numirii sale în calitate de
administrator prin actul constitutiv.
Prin urmare, chiar în situaţia în care s-ar fi ţinut prima adunare generală convocată,
asociatul administrator IAŞ nu ar fi putut participa la dezbateri şi vota, având în vedere
conflictul vădit dintre interesele acestuia şi cele ale SC BI SRL.
În concluzie, Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor din data de 17.04.2014, este
valabilă sub aspectul deciziei de revocare a reclamantului administrator, în condiţiile în care
adunarea generală s-a întrunit valabil la a doua convocare, iar asociatul administrator se afla
într-un vădit conflict de interese cu societatea, regula privind unanimitatea necesara pentru
modificarea actului constitutiv nefiind aplicabilă în privinţa numirii şi revocării
administratorilor, în temeiul art. 77 din Legea nr. 31/1990.
În ceea ce priveşte comunicarea Convocatorului, aceasta s-a realizat cu respectarea
prevederilor legale şi a intereselor tuturor asociaţilor, fiind transmis atât pe calea
corespondenţei e-mail la adresele personale ale asociaţilor IAŞ şi MC, cât şi cu respectarea
formalismului impus de dispoziţiile art. 195 alin. (3).
În ce priveşte valabilitatea întrunirii adunării generale a asociaţilor, sub aspectul
locaţiei, apelanţii au arătat că prevederile art. 195 alin. (1) se referă la convocarea adunării
generale a asociaţilor la sediul social. În ceea ce priveşte convocarea adunării generale în
situaţia excepţională de la art. 195 alin. (2), au apreciat că cerinţa întrunirii la sediul social nu
este incidentă, aceasta fiind o dispoziţie restrictivă, de excepţie, care nu poate fi aplicabilă
prin analogie.
În plus, având în vedere că în Convocatorul nr. 1/11.12.2013 au fost menţionate în
mod neechivoc data, ora şi locul întrunirii Adunării Generale a Asociaţilor, atât cu privire la
prima şedinţă convocată, cât şi la cea de-a doua, nu putea fi invocată neîntrunirea Adunării
Generale la sediul social ca un motiv de invalidare a hotărârii.
În doctrina de specialitate se apreciază că Adunarea generală ar putea fi convocată şi
în alt loc decât la sediul social în anumite ipoteze: dacă este în interesul societăţii sau dacă
asociaţii îşi exprimă acordul expres sau tacit cu privire la aceasta.
Sediul SC BI SRL este stabilit la domiciliul intimatului-reclamant IAŞ. Astfel
întrunirea adunării generale a asociaţilor la sediul social, fiind esenţială în vederea desfăşurării
activităţii societăţii, ar fi fost în contradicţie flagrantă cu interesele sociale.
De altfel, lipsa opoziţiei din partea asociaţilor echivalează cu un acord tacit al acestora
în privinţa locului propus pentru ţinerea Adunării Generale a Asociaţilor.
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Au mai susţinut apelanţii că, persona desemnată ca nou administrator al societăţii nu
era cunoscută la data realizării şi transmiterii convocatorului. În urma consultării ordinii de zi
a adunării generale şi în urma analizării problemelor supuse dezbaterii în ansamblul lor, s-a
decis propunerea d-lui PR pentru funcţia de administrator, acesta fiind şi confirmat ulterior
prin exprimarea votului asociaţilor prezenţi la adunarea generală, prin împuternicit cu procură
specială.
În cuprinsul procurilor speciale acordate de asociaţii PR şi MDK pentru adunarea
generală a asociaţilor se menţionează în mod expres modul în care împuternicitul urma să
voteze cu privire la fiecare punct înscris pe ordinea de zi inclusiv cu privire la persoana care
era propusă să deţină calitatea de nou administrator.
În plus, numirea d-lui PR, asociat deţinător a 47,5% din capitalul social al SC BI SRL,
în calitate de administrator nu a fost de natură a aduce vreo vătămare, cu privire la o astfel de
vătămare nefiind administrată nicio probă de către intimatul-reclamant cu ocazia dezbaterii
fondului cauzei.
Prin urmare, apreciază că cerinţele cu privire la conţinutul explicit al tuturor
problemelor ce fac obiectul ordinii de zi au fost îndeplinite. Menţiunile excepţionale din art.
117 alin.(6) din Legea societăţilor comerciale, cu privire la datele de identificare a membrilor
consiliului de administraţie sau a consiliului de supraveghere, se referă strict la societatea pe
acţiuni. În privinţa societăţii cu răspundere limitată nu există vreo normă de trimitere către
prevederile speciale ale art. 117 anterior menţionate, astfel încât analogia nu poate fi
întemeiată.
Susţinerile potrivit cărora asociatul MDK nu ar fi fost reprezentat convenţional în mod
valabil în Adunarea Generală a Asociaţilor din data de 17.01.2014 sunt ireale şi nefondate.
Astfel, asociatul MDK l-a mandatat pe împuternicitul său, dl VMAM în vederea
reprezentării sale la şedinţa Adunării Generale a asociaţilor din data de 10.01.2014 şi la cea
din 17.01,2014, în ipoteza în care prima adunare nu se putea întruni. În acest sens, a fost
întocmită o procură specială la data de 05.12.2013.
Totodată, mandatul special acordat d-lui VMAM privea şi dreptul de a decide în
legătură cu fiecare punct de pe ordinea de zi, fiind menţionată în mod neechivoc modalitatea
în care urma să voteze reprezentantul asociatului MDK pentru fiecare aspect ce urma a fi
dezbătut.
Dispoziţiile art. 125 alin. (3) din Legea 31/1990 reglementează anumite îndatoriri
speciale referitoare la exercitarea votului prin reprezentant, aplicabile exclusiv în privinţa
societăţilor pe acţiuni.
Or, în lipsa vreunei dispoziţii care să permită aplicarea prin analogie a acestor
dispoziţii imperative speciale şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată, art. 125 alin. (3)
din Legea 31/1990 nu poate fi invocat în speţă.
În orice caz, procurile asociaţilor PR şi MDK au fost depuse cu 24 de ore înainte de
data primei adunări generale a asociaţilor convocate din data de 10.01.2014, la sediul SCA
ONV, locaţie la care urma să fie întrunită adunarea, potrivit Convocatorului 1/11.12.2013,
putând fi consultate de orice persoană interesată.
Au mai susţinut apelanţii că, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, în privinţa
societăţii cu răspundere limitată nu există obligaţia de a întocmi un proces-verbal al adunării
generale, în situaţia unor societăţi de persoane, formalismul specific societăţilor de capitaluri
fiind astfel atenuat.
Cu toate acestea, societatea s-a dovedit diligentă, încheind un proces verbal în data de
10.01.2014 la ora 12:00 pentru adunarea generală care fusese convocată pentru momentul
respectiv, prin care s-a constatat prezenţa asociaţilor PR şi MDK, prin reprezentant
convenţional, lipsa celorlalţi asociaţi, dl MC şi dl IAŞ, concluzionând în sensul în care
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adunarea generală s-a amânat pentru data de 17.01.2014, conform menţiunilor Convocatorului
nr.1/11.12.2013.
La data de 17.01.2014, Adunarea Generală a Asociaţilor SC BI SRL s-a întrunit în
mod valabil, în temeiul art. 193 alin. 3, fiind adoptată Hotărârea nr. l. Existenţa Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor confirmă prin menţiunile sale îndeplinirea tuturor cerinţelor
pentru validitatea sa, astfel încât încheierea în mod suplimentar a unui proces-verbal s-ar fi
dovedit redundantă şi lipsită de orice logică.
Prin urmare, lipsa încheierii unui proces-verbal al adunării generale a asociaţilor unei
societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile în care în cadrul respectivei adunări s-a adoptat o
hotărâre şi nu există nicio prevedere imperativă care să instituie obligativitatea întocmirii
acestui înscris pentru societăţile cu răspundere limitată, nu poate constitui în mod fundamentat
o cauză de nulitate a Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC BI SRL nr.1/17.01.2014.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, reclamantul IAŞ, a solicitat admiterea excepţiei
lipsei calităţii de reprezentant al S.C. BI S.R.L, a apelant-părâtului PR, precum şi a
mandatarului VAM şi în consecinţă, respingerea cererii de apel formulată în cauză de către
S.C. BI S.R.L. ca fiind formulată de o persoană ce nu deţine calitatea de reprezentant legal.
Astfel, prin sentinţa civilă nr.1478/16.09,2014 pronunţată de către Tribunalul Suceava
în dosarul nr. 39../86/2014 s-a dispus admiterea cererii privind suspendarea provizorie a
Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor S.C. BI S.R.L. nr. 1/17.01.2014, până la
soluţionarea definitivă a acţiunii în constatarea nulităţii absolute a acestei hotărâri .
Ca urmare, de la data 16.09.2014 deţine din nou funcţia de administrator al S.C. BI
S.R.L., şi nu apelantul PR, astfel încât exercitarea cererii de apel în prezenta cauză din partea
S.C. BI S.R.L. putea fi făcută numai prin administratorul acesteia, nu şi de către alte persoane,
fie ele chiar şi asociaţi ai acestei societăţi.
Astfel, împuternicirea dată de către PR în calitate de administrator al S.C. BI S.R.L. în
ceea ce priveşte administrarea acestei societăţi nu mai era valabilă, astfel încât formularea
unei acţiuni în numele societăţi de către orice altă persoană decât administratorul acesteia,
urmează a fi respinsă.
În ce priveşte respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată ca
neîntemeiată şi nefondată, a arătat că nu a atacat Hotărârea AGA cu privire la revocarea sa din
funcţia de administrator al S.C. BI S.R.L., ci a invocat motive de nulitate absolută a acestei
hotărâri în temeiul dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 care prevede că atunci
când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea
poate fi formulata de orice persoană interesată.
Prin urmare, nu poate fi îngrădit dreptul acţionarului care a fost revocat din funcţia de
administrator de a ataca hotărârea AGA pentru alte motive decât cele ce vizează propria
revocare, în caz contrar fiind încălcat principiul liberului acces la justiţie, aşa cum este
reglementat prin dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţia României.
A mai arătat reclamantul intimat că în mod corect prima instanţă a respins excepţia
lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor PR şi MDK, ca neîntemeiată şi nefondată.
Instanţa a apreciat şi interpretat în mod just că dispoziţiile art. 132 alin.(5) din Legea
31/1990 nu au caracter restrictiv, reclamantul putând chema în judecată şi pe asociaţii care au
adoptat hotărârea AGA atacată, dorindu-se ca faţă de aceştia hotărârea ce se va pronunţa să
capete un caracter de opozabilitate, fiind în interesul acestora să ia la cunoştinţă de formularea
cererii în anularea hotărârii AGA.
Aşadar, aceste dispoziţii legale invocate de către apelant-pârâţii PR şi MDK în
susţinerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a acestora nu trebuie interpretate în mod
restrictiv întrucât intenţia legiuitorului nu a fost aceea de a conferi calitate procesuală pasivă
doar societăţii, ci a dorit să sublinieze faptul că astfel de acţiuni se vor soluţiona şi în
contradictoriu cu societatea.
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În ceea ce priveşte fondul cauzei, a arătat că, prin cererea de chemare în judecată a
solicitat anularea Hotărârii AGA S.C. BI S.R.L. nr. 1/17.01.2014, invocând o serie de
neregularităţi legate de convocarea şi ţinerea adunării generale a asociaţilor, cât şi de modul
de adoptare a Hotărârii, reiterând susţinerile formulate în faţa instanţei de fond.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea a constatat următoarele:
În primul rând, analizând excepţia lipsei calităţii de reprezentant legal al apelantei SC
BI SRL, respectiv a asociatului PR, excepţie invocată de către intimat, Curtea a reţinut că este
întemeiată, pentru următoarele considerente:
Prin sentinţa apelată, respectiv nr.1477 din 16.09.2014 a Tribunalului Suceava, s-a
admis acţiunea, dispunându-se anularea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1/2014
prin care la pct. 2 fostul administrator-intimatul IAŞ a fost revocat din funcţie.
Prin Hotărârea nr. 1478 din 16.09.2014, Tribunalul Suceava a admis cererea
reclamantului, dispunând suspendarea provizorie a Hotărârii AGA nr. 1 din 17.01.2014, până
la soluţionarea definitivă a acţiunii în constatarea nulităţii absolute a acestei hotărâri.
Ca urmare, la data de 7.11.2014, Hotărârea 1478 din 16.09.2014 a Tribunalului
Suceava a fost menţionată în Registrul Comerţului, reclamantul intimat IAŞ deţinând din nou
funcţia de administrator al SC BI SRL.
Cum apelul de faţă nu a fost declarat de către SC BI SRL prin administratorul său IAŞ
care îndeplinea această funcţie la data înregistrării apelului la Tribunalul Suceava, respectiv
4.12.2014 (şi nicidecum asociatul PR), excepţia lipsei calităţii de reprezentant al societăţii
invocată de către intimat apare ca întemeiată, urmând a fi admisă, în sensul respingerii ca
atare a apelului declarat de SC BI SRL, nefiind valabil nici mandatul încredinţat în numele
societăţii de către PR, mandatarului VMAM în declararea apelului de faţă.
În ceea ce priveşte motivele de apel invocate de către pârâţii asociaţi PR şi MDK,
Curtea a constatat următoarele:
Referitor la primul motiv de apel privind greşita soluţionare de către instanţa de fond a
excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, Curtea a apreciat că este neîntemeiat, întrucât, pe de o parte
Hotărârea AGA nr. 1 din 17.01.2014 cuprinde 5 (cinci) puncte, fiind adoptate mai multe
măsuri administrative, doar unul singur vizând revocarea din funcţie a reclamantului, iar, pe
de altă parte, reclamantul, având şi calitatea de acţionar, nu a atacat hotărârea menţionată cu
privire la revocarea sa din funcţie, ci a solicitat constatarea nulităţii absolute pentru alte
motive decât cele privind revocarea sa, legate de aspecte formale vizând nelegalitatea
procedurii convocării şi adoptarea acestei hotărâri, în temeiul art. 132 alin. (3) din Legea
31/1990.
În acest sens, s-a pronunţat de altfel şi ICCJ – Secţia a II-a civilă prin decizia nr. 713
din 15.02.2012, invocată de altfel şi de reclamant, prin care s-a stipulat expres: „potrivit
dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, membrii consiliului de administraţie nu
pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie, însă, în cazul în
care administratorul revocat este şi acţionar al societăţii, devin aplicabile dispoziţiile art. 132
alin. (3) din aceeaşi lege, conform cărora atunci „când se invocă motive de nulitate absolută
dreptul la acţiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană
interesată”.
În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de apel referitor la greşita respingere, de
către instanţa de fond a excepţiei lipsei calităţii procesual-pasive a asociaţilor PR şi MDK,
Curtea a constatat de asemenea că este nefondat, întrucât într-adevăr, art. 132 alin. (5) din
Legea nr. 31/1990 instituie în mod imperativ calitatea procesual-pasivă societăţilor
comerciale, fiind astfel obligatorie soluţionarea unor astfel decauze în contradictoriu cu
persoana juridică, însă nu se interzice, de plano, în nici un mod, introducerea în cauză a
asociaţilor care au adoptat hotărârea atacată, pentru motive de opozabilitate, fiind în interesul
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acestora de a lua cunoştinţă de formularea acţiunii în anulare, respectiv constatarea nulităţii
Hotărârii AGA, de a-şi formula apărări, textul legal sus-citat neavând un caracter restrictiv.
Referitor la fondul cauzei, instanţa a reţinut următoarele:
Criticile apelanţilor vizând primul motiv invocat de către reclamantul intimat prin
acţiune, respectiv modul de convocare a adunării generale a asociaţilor, sunt întemeiate.
Astfel, la data de 13.11.2013, asociaţii PR şi MDK, deţinători ai 47,5% şi respectiv
47,5% din capitalul social al SC BI SRL, în considerarea refuzului nejustificat, manifestat şi
repetat al reclamantului intimat de a convoca adunarea generală a asociaţilor au formulat în
mod oficial o solicitare de convocare a AGA prin intermediul Notificării nr. 1220 din
13.11.2013, reclamantul-intimat refuzând însă primirea plicului.
În acest context, cei doi asociaţi apelanţi, au dat eficienţă dispoziţiilor art. 195 din
Legea 31/1990 care prevede că în situaţia în care administratorul nu îşi îndeplineşte obligaţia
de convocare a AGA, un asociat sau un număr de asociaţi care deţin cel puţin o pătrime din
capitalul social, vor putea cere convocarea adunării generale.
Susţinerea reclamantului intimat potrivit căreia faţă de propriul său refuz de a convoca
AGA era necesară intervenţia instanţei de judecată, nu poate fi primită, întrucât pe de o parte,
acesta nu-şi poate invoca propria turpitudine, iar, pe de altă parte, în privinţa societăţilor
comerciale cu răspundere limitată, Legea 31/1990 nu conţine nici o normă imperativă în acest
sens, art. 119 alin. (3) invocat de către reclamantul intimat reglementând expres regimul
juridic a Adunării Generale în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni.
În ceea ce priveşte comunicarea convocatorului este neechivoc faptul că acesta s-a
efectuat cu respectarea dispoziţiilor legale, fiind transmis atât prin intermediul corespondenţei
e-mail la adresele personale ale asociaţilor IAŞ şi MC, cât şi cu respectarea formalismului
impus prin dispoziţiile art. 195 alin. (3) din Legea societăţilor comerciale.
Astfel dovada privind comunicarea faţă de asociatul MC prin intermediul serviciului
de curierat rapid o constituie formularul AWB seria 2346350600002, fiind semnat de către
destinatar, iar asociatului IAŞ i s-a transmis convocatorul nr.1 din 11.12.2013 prin intermediul
BEJ M în data de 12.12.2013, potrivit vizei aplicate pe exemplarul convocatorului şi
confirmării predării actelor de procedură.
În ceea ce priveşte locaţia la care s-a convocat şi întrunit adunarea generală a
asociaţilor se poate remarca faptul că într-adevăr, art. 195 alin. (1) se referă la sediul social şi
respectiv localul, însă aşa cum arată şi apelanţii, în doctrină se apreciază că în anumite cazuri,
adică dacă este în interesul societăţii sau dacă asociaţii îşi exprimă acordul expres sau tacit,
Adunarea generală ar putea fi convocată şi în alt loc decât sediul social, cu menţionarea
expresă în convocator despre aceasta.
În speţă, atâta timp cât sediul social al societăţii este stabilit la domiciliul
reclamantului-intimat, apare ca fiind evidentă imposibilitatea ţinerii Adunării Generale la
domiciliul acestuia dată fiind contradicţia manifestă a acestuia cu interesele societăţii, cu atât
mai mult cu cât apelanţii au formulat împotriva acestuia o plângere penală ce formează
obiectul dosarului nr. 23../P/2014 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi,
despre care apelanţii arată că s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva intimatului.
Ca urmare, cum nici un asociat nu şi-a manifestat prin vreo opoziţie dezacordul cu
privire la locul întrunirii Adunării Generale apare neechivoc acordul tacit al acestora cu
privire la locaţia stabilită şi în consecinţă, doar întrunirea Adunării Generale în alt loc sau în
alt local decât cel prevăzut în convocator ar fi putut constitui motiv de nulitate absolută a
Hotărârii AGA, ceea ce nu este cazul în speţă.
Referitor la cuprinsul convocatorului, respectiv ordinea de zi, aceasta trebuie să fie
explicită, în sensul că trebuie să arate toate problemele ce vor face obiectul dezbaterilor
adunării, iar trimiterile reclamantului intimat la menţionarea datelor de identificare a
membrilor Consiliului de Administraţie sau a Consiliului de Supraveghere prevăzute de art.
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117 alin. (6) din Legea nr.31/1990 se referă doar la numirea acestora în cazul societăţilor pe
acţiuni.
De asemenea se poate constata că votul asociatului MDK în Adunarea Generală din
17.01.2014 a fost exprimat în mod valabil prin reprezentant convenţional, conform Procurii
speciale din 5.12.2013, dispoziţiile art. 125 alin. (3) la care se referă reclamantul intimat, fiind
incidente doar în cazul societăţilor pe acţiuni.
În ceea ce priveşte valabilitatea votului exprimat, Curtea a constatat că art. 197 alin.
(3) din Legea 31/1990 face trimitere la dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi art. 79, în sensul
că anumite dispoziţii ce reglementează administrarea societăţilor în nume colectiv se aplică şi
societăţilor cu răspundere limitată.
Ca urmare incidente în cauză apar dispoziţiile art. 77 alin. (1) care reglementează
posibilitatea luării deciziilor în privinţa numirii sau limitării puterilor şi însărcinărilor
administratorilor, cu majoritatea absolută a capitalului social.
Aşadar, cum în speţă, cei doi apelanţi care au decis înlocuirea administratorului deţin
majoritatea absolută din capitalul social, respectiv 95%, votul lor apare ca fiind valabil
exprimat.
De asemenea, Curtea constată incidenţa în cauză şi a art. 93 alin. (3) din Legea
societăţilor comerciale care se referă la cazul în care Adunarea Generală nu poate decide în
mod valabil, din cauza neîntrunirii majorităţii absolute ( prevăzută la art. 192 alin. 1), astfel
încât „ adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de
asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi”.
Ca urmare, nu este necesară unanimitatea de voturi, idee acreditată eronat de către
reclamantul intimat, în cauză nefiind adoptată vreo hotărâre având ca obiect modificarea
actului constitutiv, aşa cum prevăd disp. art. 192 alin. (2).
Aşadar, în speţă, Adunarea Generală a Asociaţilor s-a întrunit în mod legal a doua
oară, respectiv la data de 17.01.2014, deciziile acesteia fiind adoptate în mod valabil, cu votul
tuturor asociaţilor prezenţi, deţinători ai 95% din capitalul social.
De remarcat este şi faptul că în situaţia în care s-ar fi ţinut prima adunare generală,
reclamantul intimat nu ar fi putut participa la dezbateri şi vota, având în vedere conflictul
vădit de interese ale sale cu cele ale societăţii, conform interdicţiei stipulate prin art. 79 din
Legea nr. 31/1990, aplicabil în cazul societăţilor cu răspundere limitată, conform art. 197 alin.
(3) din aceeaşi lege.
Nici apărarea intimatului privind lipsa unui proces-verbal ce ar fi trebuit încheiat în
Adunarea Generală nu poate fi primită, întrucât din cuprinsul dispoziţiilor legale ce
reglementează Adunarea Generală în cazul societăţilor cu răspundere limitată prevăzute de
Legea 31/1990 nu rezultă obligaţia de întocmire şi a unui proces verbal în afara Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor, aceasta din urmă cuprinzând, în mod exhaustiv toate
cerinţele pentru valabilitatea deciziilor luate.
În consecinţă, cum motivele de apel invocate sunt pertinente în temeiul art. 480 Cod
procedură civilă, apelul pârâţilor PR şi MDK a fost admis, sentinţa schimbată în parte în
sensul respingerii acţiunii ca nefondată, cu menţinerea restului dispoziţiilor sentinţei ce nu
sunt contrare prezentei decizii.
Totodată, în temeiul art. 453 Cod procedură civilă, intimatul a fost obligat să le
plătească celor doi apelanţi suma de 1.200 lei cheltuieli de judecată din ambele instanţe.
25. Plângere împotriva rezoluţiei Directorului ORC. Act constitutiv modificat,
valoarea juridică a unui contract de societate - rezultat al voinţei societare.
Obligativitatea semnării actului modificat şi actului constitutiv actualizat de către toţi
asociaţii. Act constitutiv modificat semnat doar de un singur asociat. Efecte.
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Prin simetrie juridică cu încheierea actului constitutiv, cu ocazia modificării, vor
trebui să fie întrunite următoarele condiţii de fond: consimţământul valabil al părţilor care se
obliga, capacitatea de a contracta, un obiect determinat şi o cauză licită.
Aşadar numai prin exprimarea voinţei societare („animus societatis”) concretizată
prin semnarea actului constitutiv modificat, îşi vor produce efectele cuvenite noile modificări
între asociaţi, devenindu-le astfel opozabile, altfel putând fi invocată inopozabilitatea şi
ineficacitatea actului juridic.
Această concluzie logică se impune cu atât mai mult cu cât modificarea structurii
societăţii reprezintă o schimbare propriu-zisă esenţială, majoră, intervenită în actul
constitutiv, astfel încât încheierea noului act constitutiv modificat trebuie să reprezinte
rezultatul voinţei asociaţilor.
În acelaşi context, Curtea constată că apelantul reclamant se află într-o totală eroare
în acreditarea ideii că la o modificare a actului constitutiv nu sunt necesare semnăturile
tuturor asociaţilor, întrucât Noul Cod civil reglementează expres această ipoteză, prin art.1891
(reiterându-se astfel vechea obligaţie instituită prin art.199 din Legea nr.31/1990 în vechea
formă), actul juridic modificat având valoarea juridică a unui contract de societate, astfel cum
este reglementat prin art.1881 şi urm. din Noul Cod civil, urmare a cooptării unui nou asociat
în societate prin cesiunea a 30% din părţile sociale de către asociatul fondator, în
considerarea art. 5 din Legea nr. 31/1990.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 37 din 29.01.2016
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 21.07.2015, reclamantul SC ET
SRL în contradictoriu cu pârâtul Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Suceava, a solicitat admiterea plângerii formulate împotriva rezoluţiei directorului ORC de pe
lângă Tribunalul Suceava nr. 73../03.07.2015 şi înregistrarea în registrul comerţului a
menţiunilor cuprinse în Hotărârea AGA din data de 14.02.2014, cu privire la: transmitere părţi
sociale pentru persoane fizice; alte menţiuni; modificare date, adăugare asociaţi persoane
fizice; persoane împuternicite.
Prin sentinţa nr.128 din 23 octombrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia a II-a civilă a
respins ca neîntemeiată cererea.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 203 alin. (3) din Legea
31/1990, actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de
identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse
înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4).
Totodată, potrivit art. 204 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale: după fiecare modificarea a actului constitutiv, administratorii, respectiv
directoratul, vor depune la registrul comerţului actul modificator cu textul complet al actului
constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii
judecătorului delegat cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi art. 226 alin. (2),
atunci când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de
retragere.
De asemenea, art. 117 din Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi
de eliberare a informaţiilor, statuează că după fiecare modificare a actelor constitutive, pentru
înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, administratorul, consiliul de
administraţie, respectiv directoratul va depune, odată cu depunerea actului prevăzut la art.
115, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre
următoarele forme: a) în forma unui înscris sub semnătură privată; b) în forma prevăzută la
lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului;
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c) în forma prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părţii; d) în forma autentică, în
cazurile prevăzute de lege. În situaţia în care adunarea generală a împuternicit administratorul,
respectiv un membru al consiliului de administraţie sau un membru al directoratului să
semneze actul constitutiv în forma actualizată, se depune şi această împuternicire, în original,
dacă aceasta nu a fost dată prin unul dintre actele prevăzute la art. 115, după caz.
În speţă, instanţa a constatat că semnătura numitului S.C. era necesară pe actul
constitutiv actualizat deoarece, contrar susţinerilor reclamantei, numitul I.R. nu este singurul
administrator al societăţii. (f.33 ds.)
Astfel, din menţiunile Hotărârii AGA din data de 14.02.2014 reiese că atât
reclamantul, cât şi numitul S.C., vor figura ca administratori ai societăţii.
Aspectul se impune cu atât mai mult cu cât este evidentă existenţa unor neînţelegeri
referitoare la administrarea societăţii, acesta fiind şi motivul pentru care nu s-au efectuat, în
mod corespunzător, demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților de opozabilitate
impuse de lege în acest sens.
Din acest punct de vedere, chiar dacă ar îmbrăţişa ideea că dispoziţiile legale sus
enunţate nu mai prevăd obligativitatea semnării de către toţi asociaţii a actului constitutiv
reactualizat (pentru că aceste acte sunt rezultatul hotărârilor adunărilor generale ale
asociaţilor), instanţa subliniază că nu aceasta este situaţia în cauză. Ca atare, semnătura doar a
unuia dintre administratori nu este suficientă.
De asemenea, instanţa a mai reţinut din documentaţia aferentă rezoluţiei directorului
ORC de pe lângă Tribunalul Suceava nr. 7320/03.07.2015, că nu a fost respectată nici cerinţa
de a se depune, anexat cererii, înscrisurile în original.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel I.R., în calitate de administrator al SC ET
SRL, criticând sentinţa pentru nelegalitate, arătând că soluţia primei instanţe este dată cu
interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor care reglementează legislaţia în materie
comercială.
Astfel, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că art. 204 alin. (4) din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale instituie obligaţia legală de semnare a actului
constitutiv actualizat de toţi asociaţii, în realitate acest text de lege instituind doar obligaţia de
depunere la registrul comerţului a actului modificator, nefăcând referire în nici un mod la
conţinutul lui.
De asemenea, în mod greşit prima instanţă a constatat că a încercat să ascundă faptul
că nu este singurul administrator al societăţii, lucru neadevărat, acest fapt rezultând din toate
înscrisurile aflate la dosar; că în mod greşit s-a reţinut că acţiunea trebuia respinsă şi pentru
motivul că nu a fost respectată nici cerinţa de a depune, anexat cererii, înscrisurile în original,
deşi nici una dintre părţile din dosar nu a făcut referire la acest aspect şi mai mult decât atât,
toate înscrisurile poartă menţiunea „conform cu originalul”, toate înscrisurile originale fiind în
arhiva ORC.
În prezent, datorită situaţiei create, are calitatea de asociat şi administrator, care însă
nu este opozabilă terţilor până la publicarea în Monitorul Oficial a Actului Constitutiv
Actualizat.
Se află în situaţia în care, deşi a cumpărat 30% din părţile sociale ale societăţii (dovada
fiind Hotărârea AGA/14.02.2014), nu se poate înscrie cu aceste menţiuni la registrul
comerţului.
Această înscriere a menţiunilor din Hotărârea AGA este echivalentă cu o intabulare a
dreptului său de proprietate asupra celor 30% din acţiuni, fiind deja proprietarul celor 30% din
părţile sociale conform Hotărârii AGA/14.02.2014 publicată în Monitorul Oficial şi
necontestată de nici o persoană.
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Nici unul dintre articolele invocate de directorul ORC Suceava în sprijinul soluţiei de
respingere a cererii sale nu instituie obligaţia legală de semnare a actului constitutiv actualizat
de toţi asociaţii.
Conform art. 205 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, schimbarea formei
societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag
crearea unei persoane juridice noi.
Astfel, speţei îi sunt aplicabile dispoziţiile titlului IV al Legii nr.31/1990 intitulat
„Modificarea actului constitutiv” şi nu dispoziţiile reglementate de titlul II „Constituirea
societăţilor comerciale”.
Articolul 204 din Legea nr. 31/1990 nu prevede obligativitatea semnării de către toţi
asociaţii a actului modificator şi actului constitutiv reactualizat (sub sancţiunea nulităţii aşa
cum se prevedea în art.5 din Legea nr. 31/1990 din titlul II Constituirea societăţilor
comerciale), şi aceasta pentru că aceste acte sunt rezultatul hotărârilor adunărilor generale ale
asociaţilor aşa cum se arată în alin.1 al acestui articol, fiind suficientă semnătura persoanelor
menţionate în alin. (4).
Art. 5 din Titlul II al Legii nr. 31/1990 intitulat „Constituirea societăţilor comerciale”
face referire la Actul Constitutiv iniţial a cărui semnare de către toate părţile este obligatorie.
Însă, toate deciziile ulterioare privind societatea se iau cu o majoritate clar definită în Actul
Constitutiv iniţial, fără a fi obligatorie semnarea lor de către toate părţile.
În art.204 al Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale unde se menţionează
obligativitatea actualizării Actului Constitutiv, nu se menţionează că ea trebuie înregistrată
sub semnătura tuturor părţilor.
Astfel, rezultă fără nici un dubiu că legiuitorul se referă strict la textul complet al
actului constitutiv, actualizat cu toate modificările şi nu la actul constitutiv semnat din nou.
A pretinde semnătura tuturor pe acest act înseamnă a pretinde excesiv faţă de
dispoziţiile legale, sau, altfel spus, s-ar permite unei minorităţi să blocheze orice modificare a
actului constitutiv dispus prin Hotărârea AGA prin simplul refuz de semnare, ceea ce ar fi în
contra legii.
Pârâtul intimat nu a depus la dosar întâmpinare.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei apelate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru
următoarele considerente:
Prin art. 21 alin. (1) lit. h din Legea nr. 26/1990, se prevede obligaţia înregistrării în
Registrul Comerţului a menţiunilor referitoare la orice modificare privitoare la actele, faptele
şi menţiunile înregistrate.
Art. 203 din Legea 31/90, prevede expres:
„1) Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în
registrul de asociaţi al societăţii.
(2) Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul
comerţului.
(3) Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de
identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse
înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4)”.
Totodată, prin art. 204 alin. (1) şi (4) din aceeaşi lege, s-au stipulat următoarele:
„1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a
Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau
prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile art. 223 alin. (3) şi ale art. 226 alin. (2).
(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv
directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al actului
constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii
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judecătorului-delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3) şi la art. 226 alin.
(2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de
retragere”.
De asemenea, incident în cauză este şi art. 117 din Ordinul nr. 2594/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de
efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, care statuează că după fiecare
modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul
comerţului, administratorul, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va depune, odată
cu depunerea actului prevăzut la art. 115, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv
actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:
a) în forma unui înscris sub semnătură privată; b) în forma prevăzută la lit. a), atestat
de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului; c) în forma
prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părţii; d) în forma autentică, în cazurile
prevăzute de lege.În situaţia în care adunarea generală a împuternicit administratorul, respectiv
un membru al consiliului de administraţie sau un membru al directoratului să semneze actul
constitutiv în forma actualizată, se depune şi această împuternicire, în original, dacă aceasta nu
a fost dată prin unul dintre actele prevăzute la art. 115, după caz.
În speţă, asociatul unic al SC ET SRL, S.C. i-a cesionat apelantului un număr de 3100
părţi sociale, reprezentând 30% din totalul părţilor sociale, numindu-l totodată administrator al
scoietăţii, conform Hotărârii AGA din 14.02.2014.
Prin Rezoluţia Directorului ORC nr.1941 din 18.02.2014, s-a admis cererea de
depunere şi menţionare acte înregistrate sub nr. 503 din 14.02.2014, dispundu-se înregistrarea
în Registrul Comerţului a Hotărârii AGA, precum şi publicarea în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a.
Ulterior, apelantul–reclamant I.R. a depus la ORC X. cererea înregistrată sub nr.18026
din 15.06.2015, solicitând înregistrarea menţiunilor cuprinse în Hotărârea AGA din data de
14.02.2015 cu privire la transmiterea părţilor sociale şi a celorlalte modificări.
Prin Rezoluţia Directorului ORC X. nr.7320 din 3.07.2015 s-a dispus respingerea
cererii de depunere şi menţionare acte, motivat de faptul că actul constituitiv astfel cum a fost
modificat, cu privire la noua structură a societăţii, actualizat, nu este semnat de ambii asociaţi.
Or, criticile apelantei potrivit cărora nu există obligaţia legală de semnare de către toţi
asociaţii a actului constitutiv modificat, nu pot fi primite.
Astfel, funcţionarea unei societăţi comerciale poate necesita o serie de adaptări astfel
încât, cum principalele elemente ale societăţii au fost fixate prin actul constitutiv, modificarea
societăţii impune modificarea actului constitutiv.
Prin simetrie juridică cu încheierea actului constitutiv, cu ocazia modificării, vor trebui
să fie întrunite următoarele condiţii de fond: consimţământul valabil al părţilor care se obliga,
capacitatea de a contracta, un obiect determinat şi o cauză licită.
Aşadar numai prin exprimarea voinţei societare („animus societatis”) concretizată prin
semnarea actului constitutiv modificat, îşi vor produce efectele cuvenite noile modificări între
asociaţi, devenindu-le astfel opozabile, altfel putând fi invocată inopozabilitatea şi
ineficacitatea actului juridic.
Această concluzie logică se impune cu atât mai mult cu cât modificarea structurii
societăţii reprezintă o schimbare propriu-zisă esenţială, majoră, intervenită în actul constitutiv,
astfel încât încheierea noului act constitutiv modificat trebuie să reprezinte rezultatul voinţei
asociaţilor.
Relevant în cauză este art. 204 din Noul Cod civil, omis de către apelantă, potrivit
căruia „Dispoziţiile art. 200 - 203 sunt aplicabile şi în cazul înregistrării modificărilor aduse
actului de înfiinţare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege
sau de actul de înfiinţare a acesteia, după caz”.
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În acelaşi context, Curtea constată că apelantul reclamant se află într-o totală eroare în
acreditarea ideii că la o modificare a actului constitutiv nu sunt necesare semnăturile tuturor
asociaţilor, întrucât Noul Cod civil reglementează expres această ipoteză, prin art.1891
(reiterându-se astfel vechea obligaţie instituită prin art.199 din Legea nr.31/1990 în vechea
formă), actul juridic modificat având valoarea juridică a unui contract de societate, astfel cum
este reglementat prin art.1881 şi urm. din Noul Cod civil, urmare a cooptării unui nou asociat în
societate prin cesiunea a 30% din părţile sociale de către asociatul fondator, în considerarea art.
5 din Legea nr. 31/90
Astfel art.1891 din Noul Cod civil prevede expres „În lipsă de stipulaţie contrară sau
dacă prin lege nu se dispune altfel, modificarea contractului de societate se face cu respectarea
dispoziţiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă”.
Ori la încheierea valabilă a actului constitutiv, trebuie avute în vedere dispoziţiile art.
5 din Legea nr. 31/1990 care prevăd expres:
„(1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de
societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se
constituie prin contract de societate şi statut.
(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei
singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.
(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic,
denumit act constitutiv.
(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi
denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv
desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii.
(5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte, acesta
din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând organizarea,
funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.
(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii
sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este
obligatorie atunci când:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă
c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.
(7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului
comerţului”.
Ca urmare, cum actul constitutiv modificat nu a fost semnat de ambii asociaţi şi
administratori, ci de unul singur, criticile apelantului nu pot fi primite.
În consecinţă, faţă de argumentele de drept şi de fapt expuse, cum criticile apelantei nu
pot fi primite, în conformitate cu dispoziţiile art.480 Cod procedură civilă, apelul de faţă
urmează a fi respins ca nefondat, sentinţa atacată fiind legală şi temeinică.
26. Radiere persoană juridică - filială
În condiţiile în care s-a deschis procedura insolvenţei împotriva societăţii mamă, este
posibilă radierea filialei avându-se în vedere dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, acestea sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi
se înfiinţează în una din formele de societate enumerate la art. 2 şi în condiţiile prevăzute
pentru acea formă. Acelaşi text de lege dispune că filialele vor avea regimul juridic al formei
de societate în care s-au constituit.
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Fiind dotate cu personalitate juridică şi înfăţişându-se ca subiecte de drept distincte
de societăţile ce le-au înfiinţat, în doctrina juridică se susţine fără rezerve teza aplicării
procedurii insolvenţei asupra unor astfel de entităţi juridice. De asemenea, s-a arătat, pe
bună dreptate, că procedura insolvenţei deschisă împotriva unei filiale nu are efecte asupra
societăţii mamă, după cum nici deschiderea procedurii împotriva societăţii mamă nu are
efecte asupra filialei.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 231 din 9.09.2016
Prin sentinţa nr. 140 din 27 aprilie 2016,Tribunalul Suceava – secţia a II-a civilă, a
admis cererea de radiere formulată de reclamantul ORNC - ORC Suceava, în contradictoriu
cu pârâta SC B. SA - Filiala R. şi a dispus radierea pârâtei SC B. SA - Filiala R, înregistrarea
în registrul comerţului a menţiunii de radiere şi efectuarea formalităţilor de comunicare şi
publicitate a prezentei sentinţe în condiţiile art. 237 alin. (9) din Legea nr. 31/1990.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în urma verificării datelor înregistrate
în registrul comerţului computerizat şi a documentelor din arhiva ORC Suceava privind
persoanele juridice, s-a constatat dizolvarea de drept a SC B. SA - Filiala R.
Conform art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004 „Dacă până la expirarea termenului
prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator,
persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat,
pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”
Din înscrisurile de la dosar reiese că în termenul de 6 luni de la data rămânerii
irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, instanţa de judecată competentă nu a fost
sesizată cu nici o cerere pentru numirea lichidatorului, fiind îndeplinite, așadar, cerințele
textului normativ sus enunțat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice I.- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
În dezvoltarea motivelor, apelanta a arătat, în esenţă, că SC B.SA B. - Filiala R.
figurează în evidenţele fiscale cu debite restante la bugetul general consolidat, în cuantum de
5.797 lei şi că se află în procedura de faliment conform Legii nr. 85/2006, cauza formând
obiectul dosarului nr. 13../3/1999 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti.
Prin măsura dispusă de ORC S. în sensul radierii acestui contribuabil din registrul
comerţului, interesele acestei instituţii sunt grav prejudiciate, întrucât nu mai pot fi recuperate
creanţele fiscale datorate de pârâtă.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată apelul nefondat, pentru următoarele
considerente:
S.C. B. SA Filiala R. a fost dizolvată de drept conform art. 30 din Legea nr. 359/2004.
Potrivit dispoziţiilor 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004 „Dacă până la expirarea
termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui
lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin încheiere a
judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”
Ca urmare, instanţa constată că a fost respectat termenul de 6 luni de la data rămânerii
definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, în interiorul căruia reprezentantul legal al
persoanei juridice avea obligaţia numirii lichidatorului.
Faţă de cele menţionate, cum apelanta avea posibilitatea legală de a solicita lichidarea
societăţii menţionate, invocarea după radierea acesteia a unui debit faţă de bugetul consolidat
al statului, nu poate atrage casarea sau modificarea încheierii atacate, dispoziţia de radiere
fiind emisă cu respectarea prevederilor legale menţionate.
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Susţinerea apelantei potrivit căreia S.C. B. S.A. B. se află în procedura falimentului nu
are relevanţă, întrucât în speţă s-a solicitat radierea filialei R. a S.C. B. S.A. B.
Ori în ceea ce priveşte filialele, potrivit art. 42 din Legea 31/1990 privind societăţile
comerciale, acestea sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una
din formele de societate enumerate la art. 2 şi în condiţiile prevăzute pentru acea formă.
Acelaşi text de lege dispune că filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care
s-au constituit.
Fiind dotate cu personalitate juridică şi înfăţişându-se ca subiecte de drept distincte de
societăţile ce le-au înfiinţat, în doctrina juridică se susţine fără rezerve teza aplicării
procedurii insolvenţei asupra unor astfel de entităţi juridice. De asemenea, s-a arătat, pe bună
dreptate, că procedura insolvenţei deschisă împotriva unei filiale nu are efecte asupra
societăţii mamă, după cum nici deschiderea procedurii împotriva societăţii mamă nu are
efecte asupra filialei.
Prin urmare, soluţia pronunţată de Tribunalul Suceava apare ca legală şi temeinică,
nefiind date motivele de nelegalitate invocate de apelantă, Curtea, în temeiul art. 480 alin. (1)
din Codul de procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.
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Drept procesual civil
27. Apel declarat de reclamantă - cale de atac menţionată în dispozitivul sentinţei
atacate – înregistrat şi repartizat aleatoriu ca recurs. Consecinţe în plan procesual.
Cererea de apel formulată de reclamantă a fost înregistrată la Tribunalul Botoşani –
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal ca şi recurs, iar prin încheierea de
şedinţă din 15.12.2014 cauza a fost scoasă de pe rol şi trimisă spre competentă soluţionare
Secţiei I civilă a aceleiaşi instanţe, secţie care a preluat dosarul astfel cum a fost înregistrat,
stabilindu-i doar termen de judecată în condiţiile Regulamentului de Ordine Interioară.
La primul termen de judecată, completul astfel investit a constatat că, în mod corect,
conform voinţei reclamantei, calea de atac promovată trebuia înregistrată ca apel, iar nu ca
recurs.
Împrejurarea că prin înscrisul de la fila 19 dosar reclamanta a „precizat” că cererea
sa ar fi un recurs este lipsită de relevanţă sub aspectul analizat, fiind ulterioară momentului
înregistrării căii de atac şi chiar întâmpinării formulate de pârâtă. „Omisiunea” instanţei de
a lua în considerare acest înscris putea fi reclamată de autorul său, prezent la termen.
Drept urmare, Curtea apreciază că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct.
5 Cod de procedură civilă, potrivit cărora se poate cere casarea unei hotărâri atunci când
prin aceasta instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de
art. 105 alin. (2) Cod de procedură civilă. Conform acestor din urmă dispoziţii procedurale
„actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor
declara nule numai dacă prin acestea s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura
decât prin anularea lor. În cazul nulităţilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune
până la dovada contrarie”.
Cum s-a arătat, Tribunalul nu a invocat şi soluţionat o excepţie procesuală, ci a
constatat şi a îndreptat neregularitatea sesizată cu privire la înregistrarea căii de atac
declarate de reclamantă. Cererea de apel i-a fost comunicată pârâtei recurente, iar aceasta a
formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat, conform dispoziţiilor art.
297 Cod de procedură civilă.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 107/1.04.2015
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani sub nr. 48../193/2012 din
02.04.2012, reclamanta S.C. R S.R.L. S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii PFT şi PR,
anularea contractului de împrumut garantat cu ipotecă, autentificat sub nr. 1048/07.06.2010 de
către B.N.P. ER din mun. B.
În motivare reclamanta a arătat că, deşi prin încheierea din 20.05.2010 pronunţată în
dosarul nr. 73../193/2010 al Judecătoriei Botoşani a fost admisă cererea sa şi s-a înfiinţat
sechestrul asigurător până la concurenţa sumei de 97084,44 lei asupra apartamentului nr. 30
din mun. B., str. (...), proprietatea pârâtului PFT, imobilul respectiv a fost ulterior ipotecat
prin contractul de împrumut a cărui anulare se solicită.
În realitate, contractul de împrumut nu s-ar fi executat niciodată, cauza pentru care s-a
încheiat fiind doar fraudarea intereselor sale.
Astfel, pârâta nu a avut niciodată suma de 40000 euro, dar a consimţit să semneze
înscrisul încheiat la notar în considerarea relaţiilor de prietenie cu pârâtul, existente la acea
dată, concretizate ulterior în căsătoria celor doi pârâţi.
Pârâta P.R. a depus întâmpinare, arătând că în primul rând nu a fost indicat în mod clar
temeiul juridic al cererii, iar în al doilea rând reclamanta nu şi-a justificat calitatea procesuală
activă, prin justificarea interesului.
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Pe fondul cauzei a arătat că împrumutul este perfect valid, toate clauzele contractului
autentic fiind reale şi constatate nemijlocit de notar, constatările personale ale acestuia-făcute
în limitele atribuţiilor sale - făcând deplină dovadă până la înscrierea în fals.
Referirea reclamantei la un anumit tip de relaţii care ar fi existat între ea şi copârâtul
PFT este tendenţioasă, deoarece căsătoria lor a intervenit ulterior încheierii contractului în
litigiu şi a luat sfârşit-datorită neînţelegerilor de tot felul - la data de 10.04.2012, prin divorţ,
astfel încât în prezent este inoportună şi lipsită de relevanţă juridică sub aspectul validităţii
convenţiei de împrumut.
Pârâtul PFT nu a formulat întâmpinare, negând însă în instanţă susţinerile reclamantei
expuse în conţinutul acţiunii.
Prin sentinţa civilă nr. 6652 din 03.06.2013 Judecătoria Botoşani a respins acţiunea ca
neîntemeiată.
Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a reţinut, în privinţa interesului reclamantei
de a solicita anularea contractului de împrumut încheiat între pârâţi, că aceasta deţine o
creanţă împotriva pârâtului PFT, iar bunul ipotecat face parte din patrimoniul acestuia, putând
servi la îndestularea creanţei sale, cu atât mai mult cu cât asupra acestuia se înfiinţase, în acest
sens, şi sechestru asigurător prin încheierea Judecătoriei Botoşani din 20.05.2010.
În fapt, pârâţii PFT şi PR s-au căsătorit la data de 23.07.2011 şi au divorţat la data de
10.04.2012, aşa cum rezultă din relaţiile comunicate de S.P.C.E.P.J. B. (fila 57) şi certificatul
de divorţ nr. 2786/10.04.2012 emis de B.N.P. HC din mun. B. ( fila 62).
Anterior, la data de 07.06.2010 între pârâţi s-a încheiat un contract de împrumut pentru
suma de 40.000 euro, pe un termen de 3 ani de zile, garantat cu ipotecă asupra imobilului
situat în mun. B., str. (...), proprietatea pârâtului PFT.
Prin sentinţa civilă nr. 3820/27.05.2010 a Judecătoriei Botoşani, pronunţată în dosarul
nr. 80../193/2009 a fost admisă în parte acţiunea în răspundere contractuală promovată de
reclamanta S.C. R S.R.L. S. în contradictoriu cu pârâţii S.C. L S.R.L. B., DMC şi PFT, fiind
obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 29.535,92 lei cu titlu de chirie
pentru perioada ianuarie-aprilie 2009, precum şi penalităţi aferente de 1% pe fiecare zi de
întârziere, până la achitarea integrală a debitului, începând cu data de 02.05.2009 pentru suma
de 15.060,60 lei şi cu data de 06.03.2009 pentru suma de 14.475,32 lei, fără ca penalităţile să
depăşească debitul. De asemenea, au mai fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească
reclamantei suma de 3.846,54 lei, reprezentând contravaloare utilităţi pentru perioada
ianuarie-aprilie 2009, precum şi dobânda legală aferentă acestei sume până la achitarea
integrală a debitului, începând cu data de 06.03.2009 pentru suma de 1552,91 lei, începând cu
data de 02.05.2009 pentru suma de 1908,60 lei şi începând cu data de 20.05.2009 pentru suma
de 385,03 lei. Această sentinţă a devenit irevocabilă la data de 08.03.2011, urmare a anulării
ca netimbrat a recursului promovat de pârâţi, iar la data de 09.03.2011 a fost învestită cu
formulă executorie.
La data de 20.05.2010, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. 73../193/2010,
Judecătoria Botoşani a admis în parte cererea formulată de reclamanta-creditoare S.C. R
S.R.L. S., dispunând înfiinţarea unui sechestru asigurator, până la concurenţa sumei de
97.081,44 lei, asupra mai multor bunuri, printre care şi apartamentul nr. 30, situat în mun. B.,
str. (...), proprietatea pârâtului PFT. Încheierea a devenit irevocabilă, prin nerecurare, la data
de 07.06.2010. În aceeaşi zi a fost încheiat contractul de împrumut în litigiu.
Potrivit art. 948 Codul civil de la 1864, sub imperiul căruia a fost încheiat contractul
de împrumut, printre condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii se numără şi
existenţa unei cauze licite.
Pentru a fi valabilă, cauza actului juridic trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele cerinţe: să existe, să fie reală, să fie licită şi morală.
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Potrivit art. 967 alin.(1) Cod civil, ”convenţia este valabilă, cu toate că cauza nu este
expresă”, iar conform alin.(2) al aceluiaşi articol ”cauza este prezumată până la dovada
contrarie”.
Practic, prin aceste dispoziţii legale sunt instituite două prezumţii, respectiv prezumţia
de valabilitate a cauzei şi prezumţia de existenţă a cauzei, ceea ce înseamnă că ea nu trebuie
dovedită. Cum ambele prezumţii legale sunt relative (juris tantum), cel care invocă lipsa ori
nevalabilitatea cauzei are sarcina probei. Prin urmare, în speţă sarcina de a proba lipsa cauzei
îi revine reclamantei, care a invocat acest lucru, dar nu a reuşit să-l probeze. În concluzie, s-a
constatat că înscrisurile depuse de reclamantă nu fac dovada că în realitate contractul de
împrumut nu ar fi avut loc, fiind un act încheiat în scopul fraudării intereselor sale.
Astfel, s-a apreciat că existenţa unui titlu executoriu în favoarea reclamantei S.C. R
S.R.L, înfiinţarea sechestrului asigurător asupra imobilului, ipotecarea acestuia la data de
07.06.2010 în favoarea pârâtei PR, căsătoria ulterioară dintre pârâţi nu ar fi suficiente pentru a
răsturna cele două prezumţii legale susmenţionate, de valabilitate şi existenţă a cauzei,
consacrate de art. 967 Cod civil.
De asemenea, s-a avut în vedere că pârâta a susţinut şi a depus în acest sens înscrisuri
ce atestă că dispunea de resurse financiare consistente în perioada premergătoare încheierii
contractului de împrumut.
Totodată, s-a reţinut că motivele invocate de reclamantă ar fi specifice acţiunii
pauliene, însă, faţă de temeiul de drept indicat de reclamantă şi în condiţiile în care acţiunea a
fost redactată şi susţinută de către avocatul angajat de reclamantă, în virtutea principiului
disponibilităţii, instanţa s-a pronunţat doar în limitele învestirii sale, respectiv cu privire la
posibilitatea anulării contractului încheiat de pârâţi, prin prisma lipsei cauzei acestui act
juridic.
În ce priveşte cheltuielile de judecată, deşi au fost solicitate de către pârâta P.R. iar
reclamanta se află în culpă procesuală, nu au fost acordate întrucât nu s-a făcut dovada
efectuării acestora.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta S.C. R S.R.L. B. prin
administrator ML, criticând-o pentru nelegalitate, în considerarea dispoziţiilor art. 480 alin.
(3) din Noul Cod procedură civilă.
A arătat apelanta că, deşi prima instanţă a apreciat că motivele invocate sunt specifice
acţiunii pauliene, în mod greşit a reţinut că este învestită doar cu o acţiune în nulitate pentru
lipsa cauzei.
Or, şi în precizarea din 18.03.2013 şi în concluziile scrise ar fi indicat art. 975 Cod
civil ca temei al acţiunii. De asemenea, ar fi expus în scris inclusiv motivul pentru care nu a
folosit termenul de „revocare”, ci pe cel de „anulare”a actului, iar intenţia de fraudare a
intereselor sale ar fi evidentă, aşa încât nici nu erau necesare alte probe.
Pârâta intimată PR a formulat întâmpinare, prin care a invocat nesemnarea şi nedatarea
apelului, solicitând respingerea apelului ca nefondat şi păstrarea sentinţei atacate conform art.
297 Cod procedură civilă. A arătat că solicitarea apelantei de anulare a sentinţei atacate şi
trimitere a cauzei spre rejudecare în baza art. 480 alin. (3) Noul Cod procedură civilă este
eronată, întrucât în acest litigiu sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile Codului de procedură
civilă din 1865, precum şi Codul civil anterior, fiind exclusă aplicarea noilor legi de drept
material şi procedural.
Astfel, întrucât contractul de împrumut a fost încheiat sub imperiul vechiului Cod
civil, iar procesul a început anterior datei de 15.02.2013, textul invocat de apelantă este
inaplicabil.
Potrivit art. 27 Noul Cod procedură civilă hotărârile în materie civilă rămân supuse
căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, astfel că
apelul de faţă putea fi legal valorificat doar în condiţiile impuse de art. 282 şi urm. Cod
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procedură civilă anterior, încât apreciază că solicitarea trimiterii spre rejudecare este în afara
cadrului procedural legal aplicabil procesului de faţă reglementat de art. 297 Cod procedură
civilă anterior.
A susţinut, de asemenea, că prin excepţie de la regula potrivit căreia orice act încheiat
de către debitor poate fi atacat pe calea acţiunii pauliene, o atare acţiune nu este admisibilă în
cazul în care - ca şi în speţă - actul atacat implică (reprezintă) contractarea unor obligaţii.
Interdicţia se explică prin aceea că debitorul, chiar insolvabil, nu poate fi lipsit de dreptul de
a-şi gestiona patrimoniul, inclusiv prin angajarea unor noi datorii.
A mai arătat că este nejustificată şi critica adusă sentinţei referitor la invocarea nulităţii
contractului de împrumut pentru lipsa cauzei juridice a acestuia, contractul în litigiu fiind
perfect valid, toate clauzele sale fiind reale şi constatate nemijlocit de notar, aceste constatări
făcute personal şi în limitele atribuţiilor stabilite de lege făcând deplină dovada până la
înscrierea în fals.
Prin decizia civilă nr. 6 A din 8 ianuarie 2015, Tribunalul Botoşani a admis apelul
declarat de S.C.R. S.R.L. – prin administrator ML, împotriva sentinţei civile nr. 6652 din
3.06.2013 a Judecătoriei Botoşani, pe care a anulat-o şi a trimis cauza spre rejudecare
aceleiaşi instanţe.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în considerentele sentinţei a fost analizată
pe fond existenţa în speţă a cauzelor de nulitate absolută a contractului de împrumut.
Cu toate acestea, însăşi instanţa a menţionat în mod expres, în finalul argumentaţiei
sale, că „motivele invocate de reclamantă sunt specifice acţiunii pauliene, însă, faţă de temeiul
de drept indicat de reclamantă şi, în condiţiile în care acţiunea a fost redactată şi susţinută de
către avocatul angajat de reclamantă, în virtutea principiului disponibilităţii, instanţa s-a
pronunţat doar în limitele învestirii sale, respectiv cu privire la posibilitatea anulării
contractului încheiat de pârâţi, prin prisma lipsei cauzei acestui act juridic.”
Aşadar, s-a considerat că ar exista o contradicţie între motivarea în fapt a acţiunii şi
cea în drept, instanţa pretinzând că s-ar fi invocat un alt temei juridic, străin de cel al acţiunii
pauliene.
Această apreciere făcută de prima instanţă este eronată.
Astfel, la pagina 2 în cererea de chemare în judecată - paragraful 1 - reclamanta a
făcut trimitere în mod expres la dispoziţiile „art. 975 alin. (2) Cod civil”.
De asemenea, inclusiv prin concluziile scrise ce fuseseră depuse la 27 mai 2013 (f.
97) reclamanta a făcut referire în pag. 2, paragraful 3 la incidenţa acestui text de lege:
„Deşi este foarte apropiat termenul de 3 ani pentru rambursarea împrumutului, pârâtul
nu a afirmat nici un moment că îl va plăti, or aceasta înseamnă că în cazul pe care nu-l credem
defel - că remiterea banilor chiar a avut loc, - suma de 40.000 de euro a reprezentat preţul
vânzării apartamentului şi nu un împrumut, fiind cu atât mai mult aplicabile dispoziţiile art.
975 din vechiul Cod civil faţă de evidenta intenţiei de fraudare a intereselor noastre prin
imposibilitatea executării creanţei pe care o deţinem. În această situaţie pârâţii au încercat să
evite încheierea contractului de vânzare cumpărare tocmai pentru că în practică acest fel de
contracte sunt cel mai adesea obiect al acţiunilor pauliene”.
Mai mult, la 18.03.2013 reclamanta a depus un răspuns cu privire la excepţia lipsei
calităţii procesuale active, în cuprinsul căruia a menţionat : „Conform art. 975 Cod civil 1864,
creditorii pot să atace „actele viclene” făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. (Actul
încheiat de pârâţi este în mod evident vătămător pentru noi, deoarece a limitat drastic
posibilitatea executării silite). Textul de lege citat vorbeşte despre „acte viclene”ceea ce nu
limitează aplicarea prevederilor sale la contractele de vânzare cumpărare cum s-a constatat în
majoritatea practicii judiciare.(...)
Sunt astfel întrunite toate condiţiile pentru anularea contractului de împrumut,
respectiv ipoteca, în baza art. 975 Cod civil (Termenul de„anulare”este folosit de CCR în
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decizia nr. 88/2002 care reţine că acţiunea pauliană este un mijloc juridic prin care creditorul
poate cere anularea actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale).”
Or, potrivit art. 974 şi 975 Cod civil „Creditorii pot exercita toate drepturile şi
acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale.”; „Ei pot asemenea,
în numele lor personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor
lor.”
Aşadar, art. 975 Cod civil se referă tocmai la acţiunea pauliană, constituind temeiul
juridic al promovării acesteia.
În cazul în care instanţa ar fi avut totuşi anumite nelămuriri asupra temeiului şi
încadrării juridice a acţiunii, trebuia să pună aceste aspecte în discuţia părţilor, în contextul în
care, aşa cum s-a arătat mai sus, existau trimiteri la art. 975 Cod civil atât în petitul acţiunii,
cât şi în concluziile scrise şi răspunsul la excepţie (f. 81).
S-a avut în vedere că potrivit art. 297 alin. (1) Cod procedură civilă 1865 aplicabil în
speţă, aşa cum a arătat şi intimata pârâtă „În cazul în care se constată că, în mod greşit, prima
instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa
părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel a anulat hotărârea atacată şi a judecat
procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, în cazul în care prima instanţă a soluţionat
procesul fără a intra în judecata fondului, instanţa de apel a anulat hotărârea atacată şi a
trimis cauza spre rejudecare, o singură dată, primei instanţe sau altei instanţe egale în grad
cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, dacă părţile au solicitat în mod expres luarea acestei
măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare.
Apelanta a menţionat în mod expres în cererea de apel că doreşte trimiterea cauzei
spre rejudecare primei instanţe, aspect asupra căruia a insistat şi în concluziile orale finale cu
privire la apel.
Aşa fiind, în speţă prima instanţă nu a cercetat fondul acţiunii pauliene cu care a fost
investită.
Împotriva acestei decizii pârâta PR a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie.
În motivarea recursului a arătat că decizia tribunalului este rezultatul aplicării greşite a
legii, instanţa încălcând şi forme de procedură sub sancţiunea nulităţii, motive de recurs
prevăzute de art. 304 pct. 5 şi 9 din Codul de procedură civilă anterior, deoarece recalificarea
naturii juridice a căii de atac exercitată de reclamantă a fost făcută pe o construcţie faptică
eronată şi cu încălcarea unor principii fundamentale de drept procesual civil, respectiv cele ale
disponibilităţii, contradictorialităţii şi al dreptului la apărare, fiind de observat că:
a) în considerentele Încheierii din 08.01.2015, completul de recurs „constată” că „în
mod eronat dosarul a fost repartizat la complet de recursuri, reclamanta declarând apel, iar în
dispozitiv „constată că prezenta cale de atac a fost înregistrată eronat ca recurs, deşi a fost
declarat apel”.
b) constatările menţionate sunt esenţial eronate deoarece, probabil, instanţa de recurs
nu a observat faptul că reclamanta, după ce, iniţial, a făcut o cerere intitulată „apel” –
nedatată, nesemnată şi întemeiată pe o lege de procedură neaplicabilă speţei – a revenit
ulterior şi a depus o nouă cerere (f. 19) prin care precizează, expres, că a declarat recurs şi nu
apel împotriva sentinţei nr. 6652 din 3 iunie 2013 a Judecătoriei Botoşani, cale de atac
întemeiată, în drept, pe dispoziţiile art. 304 pct. 6 şi 11 din Codul de procedură civilă anterior
(este de observat faptul că pct. 11 al art. 304, indicat de recurentă, a fost abrogat, cu cca 15 ani
anterior motivării recursului, prin O.U.G. nr. 138/2000).
În acest context, instanţa a invocat şi soluţionat greşit excepţia recalificării căii de atac
pe considerentul că reclamanta a declarat apel, deşi aceasta declarase recurs, motivat pe
dispoziţiile art. 304 din Codul de procedură civilă.

156

Instanţa nu putea trece la soluţionarea excepţiei în discuţie fără ca, în prealabil, să o
pună în discuţia părţilor. În acest scop, văzând că pârâţii şi reprezentanţii lor lipsesc,
tribunalul trebuia să acorde un termen şi să ceară părţilor să-şi spună părerea asupra excepţiei,
ceea ce nu s-a întâmplat, fiind astfel încălcat dreptul la apărare, principiul contradictorialităţii,
precum şi cerinţele legii referitoare la rolul activ al judecătorului.
În ce priveşte motivul anulării sentinţei şi trimiterii cauzei spre rejudecare, tribunalul a
dat o interpretare eronată acţiunii reclamantei, datorată, în bună parte, modului incalificabil în
care acţiunea a fost concepută şi motivată în drept.
În realitate, acţiunea are un singur capăt de cerere, anume anularea contractului pe
motivul inexistenţei împrumutului, cerere soluţionată de judecătorie.
Crearea aparenţei a două capete de cerere este doar rezultatul unei interpretări excesive
şi a unei motivări deficitare a primei instanţe, ce puteau fi îndreptate prin substituirea cu o
motivare corectă de către instanţa de control judiciar.
Intimata SC R SRL S., prin administrator, a formulat întâmpinare, prin care a solicitat
respingerea recursului ca nefondat. A arătat că a declarat apel împotriva sentinţei primei
instanţe, cale de atac care a fost înregistrată ca recurs la Tribunalul Botoşani. Drept urmare,
pentru orice eventualitate, a depus la dosar precizări în acest sens. Nu a determinat
înregistrarea unui recurs, prin cererea formulată, ci înregistrarea s-a făcut în condiţiile în care
ei formulaseră o cerere de apel.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de pârâtă, care în drept pot
fi încadrate în dispoziţiile art. 304 pct. 5 şi 9 din Codul de procedură civilă, în raport de
lucrările dosarului, Curtea constată neîntemeiat recursul.
Astfel, contrar susţinerilor recurentei, prin încheierea şedinţei de judecată din
8.01.2015 Tribunalul Botoşani nu a „invocat şi soluţionat excepţia recalificării căii de atac” cu
care a fost investit, ci a constatat că dosarul cauzei a fost greşit înregistrat ca recurs, câtă
vreme partea declarase apel, cale de atac menţionată şi în dispozitivul sentinţei primei
instanţe.
Tocmai respectarea principiului disponibilităţii impunea ca cererea formulată de
reclamant să fie înregistrată ca apel, astfel cum a fost intitulată, o eventuală recalificare
ulterioară a acesteia putând fi făcut doar de completul legal investit şi doar după supunerea
acestei chestiuni dezbaterii contradictorii a părţilor.
Cererea de apel formulată de reclamantă a fost înregistrată la Tribunalul Botoşani –
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal ca şi recurs, iar prin încheierea de
şedinţă din 15.12.2014 cauza a fost scoasă de pe rol şi trimisă spre competentă soluţionare
Secţiei I civilă a aceleiaşi instanţe, secţie care a preluat dosarul astfel cum a fost înregistrat,
stabilindu-i doar termen de judecată în condiţiile Regulamentului de Ordine Interioară.
La primul termen de judecată, completul astfel investit a constatat că, în mod corect,
conform voinţei reclamantei, calea de atac promovată trebuia înregistrată ca apel, iar nu ca
recurs.
Împrejurarea că prin înscrisul de la fila 19 dosar reclamanta a „precizat” că cererea sa
ar fi un recurs este lipsită de relevanţă sub aspectul analizat, fiind ulterioară momentului
înregistrării căii de atac şi chiar întâmpinării formulate de pârâtă. „Omisiunea” instanţei de a
lua în considerare acest înscris putea fi reclamată de autorul său, prezent la termen.
Drept urmare, Curtea apreciază că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct. 5
Cod de procedură civilă, potrivit cărora se poate cere casarea unei hotărâri atunci când prin
aceasta instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105
alin. (2) Cod de procedură civilă. Conform acestor din urmă dispoziţii procedurale „actele
îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara
nule numai dacă prin acestea s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin
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anularea lor. În cazul nulităţilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune până la
dovada contrarie”.
Cum s-a arătat, Tribunalul nu a invocat şi soluţionat o excepţie procesuală, ci a
constatat şi a îndreptat neregularitatea sesizată cu privire la înregistrarea căii de atac declarate
de reclamantă. Cererea de apel i-a fost comunicată pârâtei recurente, iar aceasta a formulat
întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat, conform dispoziţiilor art. 297 Cod de
procedură civilă (filele 12-15 dosar).
Nu este dat în cauză nici motivul de nelegalitate prevăzut de dispoziţiile art. 304 pct. 9
Cod de procedură civilă, potrivit cărora se poate cere modificarea unei hotărâri atunci când
aceasta este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii.
Contrat susţinerilor recurentei, Curtea apreciază că instanţa de apel a făcut o corectă
aplicare în speţă a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) Cod de procedură civilă.
Prin cererea de chemare în judecată reclamanta solicită „să se anuleze contractul de
împrumut garantat cu ipotecă”, arătând, în esenţă, că acesta a fost încheiat de pârâţi „pentru
fraudarea interesului nostru de a ne recupera creanţa”.
Atât în cuprinsul acţiunii (pag. 2), cât şi în înscrisurile depuse ulterior la dosarul de
fond (filele 81, 82, 98), reclamanta a indicat dispoziţiile art. 975 Cod civil, arătând că actul
încheiat de pârâţi este „vătămător” pentru ea, deoarece îi limitează posibilitatea executării
silite şi a făcut referiri la „intenţia frauduloasă a pârâţilor”, „conduita frauduloasă a pârâtului”,
ca şi la definiţia acţiunii pauliene.
În atare situaţie, în mod eronat prima instanţă a analizat, în considerentele sentinţei
pronunţate, lipsa cauzei actului juridic ce se solicită a fi anulat, reţinând, în final, că motivele
invocate de reclamantă sunt specifice acţiunii pauliene, însă nu pot fi cercetate, faţă de
temeiul de drept invocat.
Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (4) Cod de procedură civilă, „cu privire la situaţia de
fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor,
judecătorul este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi
să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt şi de drept, chiar dacă nu sunt menţionate
în cerere sau în întâmpinare”. Textul nu distinge după cum cererea a fost concepută personal
de parte sau de apărătorul ales al acesteia.
28. Revizuire împotriva deciziei pronunţate în apel împotriva fondului cauzei,
după anularea sentinţei apelate, prin care se critică omisiunea instanţei de apel de a se
pronunţa asupra unor pretenţii respinse de către prima instanţă.
În cadrul revizuirii, îndreptată împotriva deciziei pronunţate de instanţa de apel
asupra fondului cauzei, după anularea sentinţei apelate, reclamanta - revizuentă a înţeles să
critice ceea ce a considerat ca fiind omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra unor
pretenţii respinse de către prima instanţă.
Or, în calea de atac ordinară promovată de către pârâtă, cum nu sunt incidente
excepţiile prevăzute de art. 481 teza finală Cod procedură civilă, reclamanta nu ar fi putut
obţine decât, cel mult, admiterea pretenţiilor sale reţinute ca întemeiate de judecătorul de
primă instanţă.
Instanţa de apel nu a fost învestită cu verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţiei de
respingere a capătului de cerere vizând obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente
sumei datorate, astfel încât cererea de revizuire apare ca fiind inadmisibilă.
Secţia a II-a Civilă, decizia nr. 9 din 14.01.2016
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Prin sentinţa nr. 916 din 11 mai 2015, Tribunalul Suceava – Secţia civilă a respins, ca
nefondate, excepţiile prescripţiei şi inadmisibilităţii acţiunii; a admis, în parte, cererea având
drept obiect “pretenţii”, formulată de reclamanta S.C. C. S.R.L. Z., prin administrator judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă P.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. S.P. S.A. S.; a fost
obligată pârâta să-i achite reclamantei suma de 186.932 lei, cu titlu de despăgubiri, constând
în cheltuieli necesare înlocuirii mărfurilor neconforme calitativ furnizate de către pârâtă; a
respins restul pretenţiilor, ca nefondate.
Prin decizia nr. 335 din 4 septembrie 2015, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a
civilă a admis apelul declarat de pârâta S.C. S.P. S.A. S., împotriva sentinţei nr. 916 din 11
mai 2015 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia civilă (dosar nr. 12869/314/2014),
intimată fiind reclamanta S.C. C. S.R.L. Z., prin administrator judiciar Cabinet Individual de
Insolvenţă P.A.; a anulat în totalitate sentinţa apelată şi a reţinut cauza pentru rejudecare,
fixând termen de judecată la 08.10.2015.
Prin decizia nr. 386 din 8 octombrie 2015, Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a
civilă a respins excepţiile invocate, a admis în partea acţiunea formulată de reclamanta S.C. C.
S.R.L. Z., prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă P.A., în contradictoriu
cu pârâta S.C. S.P. S.A. S., şi a obligat pârâta apelantă să plătească reclamantei suma de
186.932 lei, reprezentând despăgubiri contractuale.
Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire S.C. C. S.R.L. Z., reprezentată
legal prin administrator judiciar C.I.I. P.A. şi administrator special P.I., solicitând ca instanţa
să se pronunţe şi asupra capătului de cerere accesoriu cuprins în acţiune la petitul nr. 3 privind
obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente sumei datorate, în valoare de 186.932 lei,
calculată de la data introducerii acţiunii sale şi până la data plăţii efective.
Prin întâmpinare, intimata S.C. S.P. S.A. S. a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii
de revizuire, solicitând respingerea cererii de revizuire, ca fiind inadmisibilă.
Verificând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, invocată prin
întâmpinare de către intimata S.C. S.P. S.A. S., conform art. 248 alin. (1) din Codul de
procedură civilă, Curtea apreciază că este întemeiată, pentru următoarele considerente:
Împotriva sentinţei nr. 916 din 11 mai 2015 a Tribunalului Suceava, prin care au fost
admise, în parte, pretenţiile deduse judecăţii de reclamanta S.C. C. S.R.L. Z., a declarat apel
doar pârâta S.C. S.P. S.A. S.
În aceste condiţii, Curtea constată că îşi găseşte aplicabilitate principiul non reformatio
în peius, consacrat de art. 481 Cod procedură civilă, principiu conform căruia apelantului nu i
se poate crea, în propria cale de atac, o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată, în
afară de cazul în care el consimte expres la aceasta sau în cazurile anume prevăzute de lege.
În prezenta cale extraordinară de atac, îndreptată împotriva deciziei pronunţate de
instanţa de control judiciar asupra fondului cauzei, după anularea sentinţei apelate,
reclamanta- revizuentă a înţeles să critice ceea ce a considerat ca fiind omisiunea instanţei de
apel de a se pronunţa asupra unor pretenţii respinse de către prima instanţă.
Or, în calea de atac promovată de către pârâtă, cum nu sunt incidente excepţiile
prevăzute de art. 481 teza finală Cod procedură civilă, reclamanta nu ar fi putut obţine (aşa
cum s-a şi dispus, de altfel, prin decizia a cărei revizuire se solicită) decât, cel mult, admiterea
pretenţiilor sale reţinute ca întemeiate de judecătorul de primă instanţă.
Instanţa de control judiciar nu a fost învestită cu verificarea legalităţii şi temeiniciei
soluţiei de respingere a capătului de cerere vizând obligarea pârâtei la plata dobânzii legale
aferente sumei datorate, astfel încât, prezenta cerere de revizuire apare ca fiind inadmisibilă,
Curtea urmând a o respinge ca atare.
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CONTENCIOS ADMINISTRATIV
1. Act administrativ fiscal. Elemente constitutive. Raport de control întocmit de
Casa de Asigurări de Sănătate.
Raportul de control întocmit de către Casa de Asigurări de Sănătate, prin care se
dispune restituirea de către cabinetele medicale a unor sume de bani ca sancţiune pentru
nerespectarea clauzelor stipulate în contractele de furnizare a serviciilor medicale, nu este un
act administrativ, raporturile juridice dintre părţi fiind raporturi juridice civile.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2313 din 28.04.2015)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 13.05.2014, sub nr. 38../86/2014, reclamanta Cabinet Medical
Individual (CMI) Medicină Generală Dr. X, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de
Sănătate A., a solicitat anularea Raportului de control nr. SC xx4 încheiat la data de (…) de
Casa de Asigurări de Sănătate A.
Prin sentinţa nr. 6886 din 27 noiembrie 2014, Tribunalul Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea, a anulat în parte raportul de control cu
privire la măsurile restituirii de către reclamantă a sumelor de 6.148,64 lei şi de 169,08 lei şi a
exonerat reclamanta de la plata acestor sume; a obligat pârâta să plătească reclamantei suma
de 50 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Casa de Asigurări
de Sănătate A., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că instanţa de fond a apreciat în mod greşit cum
că suma imputată reclamantei în realitate nu trebuie restituită şi nu constituie un prejudiciu,
în condiţiile în care pacienţii cărora li s-au prescris medicamentele beneficiau oricum de
decontarea acestora în procent de 100% din bugetul FNUASS, indiferent de continuare
tratamentului iniţiat de specialist-psihiatru sau medicul de familie, deoarece Programul
Naţional de Sănătate Mintală este finanţat exclusiv din FNUASS şi nu din bugetul
Ministerului Sănătăţii. Ori, reclamanta a făcut o confuzie între pacienţii care sunt înscrişi în
Programul Naţional de Sănătate Mintală care se derulează prin centrele specializate/
acreditate/ unităţi sanitare prevăzute în actul normativ, respectiv Ordinul nr. 190/2013,
subcapitolul 8, alin. (3), şi art. 4, şi pacienţii care sunt înscrişi în evidenţele medicului de
specialitate psihiatrie, care are obligaţia de a monitoriza şi de a stabili prelungirea sau nu a
tratamentului psihiatric. Se poate observa cu uşurinţă că în scrisorile medicale eliberate de
specialist sunt numai boli de specialitate psihiatrie. Toţi pacienţii care au beneficiat de
procentul de compensare a medicamentelor sunt în evidenţa medicului de specialitate
psihiatrie şi nu în evidenţele centrelor medicale care derulează subprogramul.
De asemenea, reclamanta a mai precizat că nu a adus nici un prejudiciu instituţiei şi
că de fapt medicamentele se achitau de către pacienți atunci când le achiziţionau din
farmacie, iar culpa ar fi comună, atât a pârâtei cât şi a medicului de specialitate care a eliberat
scrisorile medicale către medicul de familie; că nu ar fi cunoscut prevederile protocoalelor,
care, de altfel, au suportat mai multe modificări în decursul anilor, însă medicii au obligaţia
de a se informa asupra modificărilor actelor normative care stau la baza activităţii de
specialitate desfăşurate de ei, mai mult de atât necunoaşterea legii nu absolvă de pedeapsă,
iar neinformarea asupra modificărilor legislative ar fi de fapt lipsa de interes de care a dat
dovadă medicul în cauză.
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Trebuie observat că instanţa de fond nu a înlocuit măsura din raport cu nici o altă
măsură, conform prevederilor contractului de furnizare de servicii medicale, de unde se
înţelege că acest raport de control a rămas fără măsură.
Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea
sentinţei recurate în sensul menţinerii măsurilor aprobate în raportul de control nr.
124/20.03.2015, ca fiind legal stabilite.
Prin întâmpinarea depusă la data de 12.02.2015, reclamanta a arătat că în mod corect
a fost anulat în parte Raportul de control nr. SC 124 încheiat la data de 20.03.2014 de Casa
de Asigurări de Sănătate A., cu privire la măsura restituirii sumei de 6.148,64 lei, cu
exonerarea reclamantei de la plata acestei sume.
Prin raportul de control anterior menţionat se impută reclamantei încălcarea
dispozițiilor art. 6 lit. k şi art. 7 pct. 26 din contractul de furnizare servicii medicale în
asistenţa primară M.F xxx0.2/2013, constatându-se nerespectarea prevederilor contractuale
prin prescrierea medicamentelor cu DCI, cu încălcarea Ordinului 1301/500/2008.
Chestiunea care a fost analizată de instanţa de fond (şi la care s-a răspuns
corespunzător) este dacă s-a dispus în mod corect, ca o consecinţă a unei pretinse răspunderi
contractuale a medicului de familie, restituirea valorii compensate din preţul de referinţă al
medicamentelor cu DCI menţionate de CJAS A., în condiţiile textelor invocate de aceasta.
Art. 7 pct. 26 din contractul M.F. 6xxx2/2013 (care preia art. 15 lit. ş din Contractulcadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2011-2012 aprobat prin H.G. nr. 1389/2010) prevede că furnizorul de
servicii medicale este obligat să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea,
monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de CNAS,
conform dispoziţiilor legale.
Însă art. 7 pct. 9 din contract (care preia art. 33 lit. g Contractul-cadru) prevede că
furnizorul de servicii medicale este obligat să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie
personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o
consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o
schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată
de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate,
prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după
caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie
medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul
de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicină a muncii sunt obligaţi să
comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare
medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se
formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta
să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. Modelul formularului
tipizat de scrisoare medicală este stabilit în Anexa 38 la Ordinul MS şi al Preşedintelui
CNAS 864/538/31.05.2011. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru
compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate
pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de
familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală
cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii
medicale; în situaţia în care medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie
personală la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea
prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul.
Art. 6 lit. k (care preia art. 17 lit. g din Contractul-cadru) prevede că CJAS are
obligaţia să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând
contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale,
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medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare şi dispozitive medicale
acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza
biletelor de trimitere eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite
condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obţinute se
utilizează conform prevederilor legale în vigoare.
Or, în speţă, în baza unor scrisori medicale întocmite de medicul psihiatru, s-au
prescris pacienţilor aceste medicamente, nu ca urmare, aşadar, a actului medical propriu al
medicului de familie în cauză, ci pentru că pacientul aflat în evidenţa cabinetului urma o
schemă de tratament iniţiată de medicul de specialitate.
Programul Naţional de Sănătate Mintală este finanţat exclusiv din FNUASS (Potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 124 din martie 2013 pentru aprobarea programelor naţionale de
sănătate în anul 2013-2014).
Art. 20 alin. 2 Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice prevede că bolnavii psihici monitorizaţi prin sistemul de asistenţă
ambulatorie, indiferent de statutul social pe care îl au, beneficiază de medicamente gratuite
suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Potrivit art. 9 alin. (4) din contract, încălcarea obligaţiilor prev. la art. 7 pct. 26 se
sancţionează la prima constatare cu avertisment scris.
Prin urmare, fiind prima abatere de la prevederile contractului încheiat cu casa, CMI
nu putea fi sancţionat decât cu avertisment scris.
Or, reclamantei i s-a aplicat direct sancţiunea obligării la restituirea unor sume de bani,
ceea ce este nelegal.
Legat de această chestiune, se invocă prin recurs faptul că instanţa de fond greşit nu ar
fi înlocuit măsura din raport cu o altă măsură. Or, acest lucru instanţa de fond nu-l putea face,
deoarece era ţinută de limitele învestirii sale, potrivit acţiunii formulate, al cărei obiect viza
doar anularea raportului de control, Tribunalul Suceava nefiind învestit cu o cerere
reconvenţională de către CJAS A. în acest sens.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că toate medicamentele prescrise aveau
recomandarea medicului psihiatru, pacienţii urmând o schemă de tratament şi având afecţiuni
psihice majore, care impuneau, în vederea protejării acestora, continuarea măsurilor
terapeutice.
Pentru aceste motive solicită respingerea recursului.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a reţinut că recursul este întemeiat.
Primul aspect pe care Curtea l-a reţinut e acela că în conformitate cu art. 246 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „Relaţiile dintre furnizorii de servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări sunt de natură civilă,
reprezintă acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract”. În acelaşi
sens sunt şi dispoziţiile art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 117 din 27/2013 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 potrivit căruia „Raporturile dintre
furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi casele de asigurări de
sănătate prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizează acţiuni
multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract”.
Prin raportul de control contestat s-a verificat respectarea clauzelor contractuale ale
contractului, reţinându-se că reclamanta trebuie să restituie suma de 6148 lei, ca urmare a
încălcării clauzelor contractuale.
Al doilea aspect pe care Curtea l-a reţinut e acela că pentru obligarea reclamantei la
plata sumelor de bani ce decurg din nerespectarea clauzelor contractuale e necesar concursul
instanţei de judecată civile, care urmează a hotărî dacă reclamanta datorează sau nu sumele
pretinse. Contractul fiind unul civil şi părţile aflându-se pe o poziţie de egalitate juridică, nu
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există posibilitatea emiterii de către una din părţi a vreunui act juridic unilateral, având şi
caracter executoriu, prin care să se stabilească cuantumul daunelor contractuale ce rezultă din
executarea neconformă a contractului.
În speţă, raportul de control nu este un act administrativ în înţelesul art. 2 lit. c din
Legea nr. 554/2004 care stipulează că actul administrativ este actul unilateral cu caracter
individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării
executării legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice, fiind asimilate actelor
administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au
ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes
public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice.
Deşi este emis de o autoritate publică (structură de control – art. 1 lit. a din Ordinul
nr. 1012/2013) în regim de putere publică (fiind o activitate de control înfăptuită de structuri
specializate în temeiul legii, nu al clauzelor contractuale, ce are ca obiect verificarea utilizării
resurselor financiare publice şi constatarea iregularităţilor şi disfuncţionalităţilor din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate) şi produce efecte juridice în ceea ce priveşte obligativitatea
luării măsurilor care se impun pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de la fondul de
sănătate (secţiunea 3 din Ordinul nr. 1012/2013), îi lipseşte o componentă esenţială, respectiv
caracterul executoriu. O calitate esenţială a actului administrativ e aceea că un astfel de act e
executoriu prin el însuşi, legea reglementând tocmai pentru acest motiv suspendarea
executării actului administrativ (art. 14, 15 din Legea nr. 554/2004). De altfel recunoaşterea
caracterului executoriu ar fi venit în contradicţie flagrantă cu dispoziţiile normative ce
definesc raporturile contractuale din speţă ca fiind de natură civilă.
În baza Raportului de control, Casa de Asigurări de Sănătate nu poate trece la
executarea recuperării sumelor de bani rezultate din îndeplinirea defectuoasă a contractului
de furnizare, deoarece potrivit Secţiunii a 3-a din Ordinul nr. 1012/2013 a CNAS pentru
aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate „Recuperarea de la furnizorii de servicii medicale,
medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare a sumelor încasate necuvenit din
fond, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere aferente,
după caz, se efectuează de casele de asigurări de sănătate, potrivit măsurilor dispuse prin
raportul de control, în condiţiile legii”. Deci, Raportului de control întocmit de Casa de
Asigurări de Sănătate îi lipseşte caracterul executoriu.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 496, 488 pct. 8 din Codul de
procedură civilă, Curtea a admis recursul declarat de pârâtă, a casat sentinţa nr.
6886/27.11.2014 a Tribunalului Suceava şi, în consecinţă, a respins acţiunea, ca inadmisibilă.
2. Proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
Contestare. Lipsa culpei.
Pentru antrenarea răspunderii fiscale a autorităţii contractante în temeiul O.U.G.
nr.66/2011 este necesară dovada culpei, răspunderea nefiind una obiectivă.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2731 din 3.06.2015)
Prin cererea adresată iniţial Curţii de Apel Suceava la data de 09.10.2012 şi
înregistrată ulterior pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 13.10.2014, reclamanta Comuna „X” – prin Primar, a solicitat
în contradictoriu cu pârâta Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP )
Bucureşti, anularea Deciziei nr. 13.../23.05.2012 precum şi a Procesului-verbal de constatare a
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neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 73.../23.03.2012 emise de aceasta. În
subsidiar, a solicitat diminuarea sumei de restituit la 5% din valoarea stabilită.
Prin sentinţa nr.1708/05.11.2014, Tribunalul Botoşani a admis acţiunea; a anulat
Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 13.../23.05.2012 şi Procesul-verbal de constatare a
neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr. 73.../23.03.2012 emise de APDRP Bucureşti;
a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 6125 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare nr.
73.../23.03.2012 emis de APDRP s-a stabilit – urmare a constatării comiterii de nereguli de
către executantul lucrărilor la proiectul realizat cu fonduri europene potrivit Contractului de
finanţare nr. C 3220..../29.09.2008, prin încheierea a două contracte de subcontractare fără
acordul autorităţii contractante - că se impune recuperarea sumelor plătite pentru sumele
subcontractate, valoarea cheltuielilor afectate de nereguli fiind de 395.904 lei fără TVA.
Contestaţia administrativă formulată împotriva procesului-verbal a fost respinsă prin
Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 13.../23.05.2012 emisă de APDRP Bucureşti, în care
s-a reţinut, în plus faţă de procesul-verbal şi cu încălcarea principiului neagravării propriei
situaţii prevăzut de art. 50 alin. (5) din OUG nr. 66/2011, că subcontractarea nu s-a făcut în
aceiaşi termeni cu oferta.
Împotriva acestor acte administrative reclamanta a formulat prezenta contestaţie,
arătând că, în fapt, în Contractul de finanţare pentru acordarea ajutorului nerambursabil în
condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală nr. C 322020810700017/29.09.2008
valoarea totală eligibilă a proiectului a fost estimată la 9.307.320 lei, echivalentul a 2.479.440
euro. Ulterior încheierii contractului de finanţare au fost încheiate 4 acte adiţionale prin care
au fost aduse următoarele modificări contractului iniţial: Actul adiţional nr. 01/01.04.2010 –
valoarea totală eligibilă se diminuează cu 477.655 lei, de la 9.307.320 lei devine 8.829.665 lei
şi valoarea neeligibilă se diminuează cu 73.593 lei, astfel că de la 1.802.003 lei devine
1.728/410 lei; Actul adiţional nr. 02/16.04.2010 stabileşte valoarea TVA aferentă cheltuielilor
eligibile ce va fi plătită de APDRP, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru plata TVA şi
renunţarea beneficiarului de a încasa avansul; Actul adiţional nr. 03/29.06.2010 – se
prelungeşte durata de execuţie a proiectului, respectiv termenul de 29.06.2011 reprezintă
termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată; Actul adiţional
nr. 04/03.09.2010 – stabileşte valoarea TVA în urma schimbării procentului din 19% în 24 %,
şi se produce o majorare a valorii neeligibile.
Proiectul a fost finalizat, lucrările fiind recepţionate conform Procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2.../08.11.2010, iar APDRP a plătit beneficiarului pentru
lucrările de investiţie suma de 8.503.883,94 lei fără TVA.
La data de 25.05.2009 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 151 între C.L. „X” şi SC
„Y” SRL la preţul menţionat în ofertă, respectiv acela de 7.358.321 lei.
La data de 04.09.2009 a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr. 1850 între SC
„Y” şi SC „Z” SRL, iar la data de 10.08.2009 a fost încheiat Contractul de subantrepriză nr.
2...între SC „Y” şi SC „Q” SRL.
Deşi neregulile invocate au fost săvârşite în perioada în care erau în vigoare
dispoziţiile O.G. nr. 79/2003, iar acţiunea de verificare şi actele administrative de aplicare a
corecţiilor financiare au fost derulate şi emise după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011,
principiul neretroactivităţii legii nu este încălcat, deoarece verificarea existenţei abaterilor se
realizează prin raportare la legea în vigoare la data încheierii actului generator de nereguli,
fiind o chestiune distinctă de procedura de control şi de constatare a abaterii, care are loc în
temeiul legii noi. Ca atare, apărarea reclamantei în sensul necompetenţei pârâtei nu este
întemeiată.
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Cu referire la valoarea prevăzută în contractul nr. 1.. din data de 25.05.2009 încheiat
de către Comuna „X” cu SC „Y” SRL şi valoarea plătită efectiv de către reclamantă, se
constată că, valoarea de 7.358.321 lei + TVA iniţial ofertată prin contractul de lucrări a fost
modificată prin 3 acte adiţionale, respectiv nr.2/25.08.2009, 3/1.09.2009 şi nr.5/25.04.2010,
pentru care Centrul Regional de Relaţii pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit nr. 1 I. a întocmit
rapoarte de activităţi şi a consemnat că nu s-au constatat abateri de la legislaţia în domeniu.
Prin cele trei acte adiţionale mai sus menţionate, suma iniţială contractată de 7.358.321 lei s-a
modificat la 8.277.703,86 lei + TVA.
Urmare a lucrărilor executate în cadrul contractului nr. 1.../25.05.2009, SC „Y” SRL a
emis un număr de 15 facturi fiscale în valoare de 8.275.885,14 lei + TVA aferentă de
1.835.451,63 lei, respectiv 10.111.336,77 lei sumă totală.
Suma totală eligibilă, facturată de către SC „Y” SRL în calitate de executant către
beneficiarul Comuna „X”, a fost deci de 8.275.885,14 lei + TVA, faţă de 8.277.703,86 lei +
TVA, cât era prevăzută în contractul nr. 1.../25.05.2009, aşa cum a fost el modificat prin
actele adiţionale nr. 2/25.08.2009, 3/01.09.2009 şi 5/25.04.2010, rezultând practic o diferenţă
facturată în minus faţă de contract de 1.818,72 lei.
Referitor la sumele plătite de către beneficiarul lucrării, respectiv Comuna „X” către
executantul SC „Y” SRL în baza facturilor fiscale mai sus menţionate în valoare totală de
10.111.336,77 lei (8.275.885,14 lei + 1.835.451,63 lei TVA), acestea au fost în cuantum total
de 10.141.683,49, cu 30.346,72 lei mai mult.
Suma de 30.346,72 lei a fost restituită de către SC „Y” SRL către Comuna „X” cu
ordinul de plată nr. 1012 din data de 25.09.2009, cu menţiunea „Restituire sumă încasată
eronat aferentă garanţiei de bună execuţie”, astfel că a rămas suma totală achitată
10.111.336,77 lei, nefiind facturate de către SC „Y” SRL şi nici plătite sume în plus de către
Comuna „X”, faţă de cele stipulate în contractul de lucrări nr. 1...din data de 25.05.2009 şi
implicit cele din contractul de finanţare C 3222020810700017 din data de 29.09.2008.
Cele 2 contracte de subantrepriză încheiate cu SC „Z” SRL şi cu SC „Q” SRL au fost
încheiate fără ştirea reclamantei, cheltuielile generate şi reflectate în facturi (183.121,96 lei la
SC „Z” SRL şi 290.798,16 lei la SC „Q” SRL), fiind în sumă de 395.904 TVA.
Tribunalul a concluzionat astfel că cele 2 contracte de subantrepriză nu au condus la
majorarea cheltuielilor efectuate de către reclamantă ca beneficiară.
În legătură cu nerespectarea dispoziţiilor art. 45 din O.U.G. nr. 34/2006 şi art. 96 din
H.G. nr. 925/2006, a reţinut în primul rând că nu au fost subcontractate toate lucrările, ci doar
o parte din ele, după cum rezultă din obiectul contractelor şi din valoarea facturilor emise. Pe
de altă parte, după cum a arătat şi pârâta, obligaţia declarării subcontractanţilor revenea
executantului.
Potrivit art. 2 lit. a din O.U.G. nr. 79/2003, în vigoare la momentul încheierii
contractelor şi al executării lucrărilor, care erau finalizate deja la data controlului, neregula
reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile
legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor
angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al
Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi
bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită. Aceste
dispoziţii au fost preluate şi în art. 16 alin. (1) din condiţiile generale ale contractului de
finanţare.
Ca urmare, o condiţie esenţială pentru existenţa neregulii este producerea unui
prejudiciu şi ca acesta să fie produs prin încălcarea prevederilor legale sau contractuale.
Or, după cum s-a arătat, prevederile legale şi contractuale nu au fost încălcate de către
reclamantă, care nu avea în sarcină declararea subcontractanţilor şi nu a ştiut de contractele de
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subantrepriză, neputându-se reţine vreo culpă în sarcina sa, iar în plus sumele s-au încadrat în
valorile convenite prin contract şi au respectat destinaţia stabilită.
Faţă de această situaţie, instanţa de fond a apreciat că nu sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege pentru constatarea unei abateri, modalitatea încheierii subcontractelor şi
celelalte aspecte invocate nemaiavând relevanţă în cauză.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale a formulat recurs.
Critica recurentului vizează aprecierile instanţei de fond, potrivit cărora nu s-a facturat
de către SC „Y” SRL şi nici nu s-au plătit sume în plus de către Comuna „X” faţă de cele
stipulate în contractul de lucrări nr. 1.. din data de 25.05.2009 şi implicit cele din contractul de
finanţare nr. C3222020810700017/2 .09.2008, iar încredinţarea către SC „Z” SRL şi SC „Q”
SRL a executării unor lucrări nu a determinat majorarea cheltuielilor efectuate de către
Comuna „X”, în cauză neexistând un prejudiciu în bugetul UE şi bugetul naţional.
Atribuirea contractului de achiziţie publică se face în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 34/2006 şi a H.G. nr. 925/2006 de aprobare a normelor de aplicare în realizarea
lucrărilor la proiectul integrat finanţat cu fonduri europene în comuna X, iar executantul
lucrărilor a comis nereguli prin încheierea a două contracte de subcontractare fără acordul
autorităţii contractante.
În mod evident, nu au fost respectate prevederile referitoare la subcontractare stipulate
atât în O.U.G. 34/2006 şi H.G. 925/2006, cât şi cele din contractul de lucrări. Contractantul
SC Y SRL a încălcat prevederile referitoare la declararea subcontractanţilor încă din etapa de
ofertare, fapt ce a produs două consecinţe: eludarea procedurii de evaluare a ofertelor şi
inducerea în eroare a autorităţii contractante care nu şi-a mai pus problema solicitării exprese
a contractelor de subantrepriză la momentul încheierii contractului de execuţie lucrări cu SC
Y SRL.
Verificarea documentelor existente în dosarele cererilor de plată a condus la
constatarea faptului că societăţile subcontractante nu apar în nici unul din documentele
prezentate cu cererea de plată: situaţii de plată, procese verbale de lucrări ascunse, certificate
de calitate etc.
Din analizarea datelor de încheiere a contractelor s-a remarcat faptul că contractul de
lucrări a fost încheiat la 25.05.2009 şi contractele de subantrepriză la 10.08.2009 şi respectiv
4.09.2009, deci la un interval de mai bine de 2 luni, situaţie în care SC „Y” SRL ar fi putut
justifica şi solicita acordul beneficiarului pentru subcontractare.
Ţinând seama de observaţiile referitoare la documentele din cererile de plată, de datele
de încheiere a contractelor de subantrepriză şi cumulând cu anumite prevederi din contractele
de subantrepriză şi în special cu prevederile „cap. 6 - Caracterul confidenţial al contractului”
se conturează intenţia clară a SC „Y” SRL de a trece complet sub tăcere subcontractarea unei
părţi din lucrare.
Neregula produsă de către SC „Y” SRL fără cunoştinţa beneficiarului conduce la
declararea lucrărilor executate de subcontractanţi ca fiind neeligibile. În mod evident, cele
două întrebări la care a avut menirea de a răspunde expertiza contabilă, şi anume: dacă
valoarea lucrărilor s-a încadrat în valoarea prevăzută în contractul încheiat de SC „Y” SRL cu
CL „X” şi dacă subcontractarea unei părţi din lucrări către alte societăţi a condus la majorarea
cheltuielilor, nu au puncte de intersecţie cu Raportul de control Direcţiei de Control şi
Antifraudă din cadrul APDRP care evidenţiază nerespectarea prevederilor legale în ceea ce
priveşte subcontractarea şi nu dacă respectivele cheltuieli au depăşit bugetul menţionat în
contractul de finanţare.
Referitor la acţiunea/inacţiunea beneficiarului urmare căreia s-a produs neregula
constatată, la implicarea/cunoaşterea de către acesta a stării de fapt, precum şi la determinarea
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implicaţiilor, financiare ale neregulii, susţine recurenta că răspunderea contractuală aparţine în
totalitate beneficiarului.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, remarcând, în
esenţă, că prin memoriul de recurs pârâta formulează critici ce vizează interzicerea
subcontractării lucrărilor de către antreprenor, or, această situaţie nu dovedeşte vreo culpă a
reclamantei care a avut doar calitatea de beneficiar. Mai arată că lucrarea în discuţie a fost
executată şi recepţionată conform contractului, iar intimata nu a cheltuit sume în plus faţă de
cadrul financiar al contractului.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a constatat că recursul nu este întemeiat.
Primul aspect pe care Curtea l-a reţinut este acela că, în speţă, răspunderea
administrativă a autorităţii contractuale nu este una obiectivă, ci una bazată pe vinovăţie,
aceasta rezultând cu precădere din înţelesul noţiunii de „neregulă”, aşa cum apare definită în
art.2 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.66/2011, din anexa 1 a O.U.G. nr.66/2011 care menţionează
faptele ce pot constitui abateri şi din conţinutul contractului de finanţare care, de asemenea,
defineşte „neregula” ca fiind o faptă săvârşită cu vinovăţie (inclusiv sub forma unei culpe
uşoare care trebuie însă dovedită de către autoritatea de control). O eventuală răspundere
obiectivă ar fi trebuit prevăzută şi reglementată expres, date fiind consecinţele deosebit de
severe pe care le implică. Regula în domeniul răspunderii juridice (civile, administrative etc.)
este aceea a unei răspunderi subiective întemeiate pe vinovăţie, răspunderea obiectivă
reclamând o reglementare expresă şi neechivocă.
În procesul-verbal de constatare a neregulilor s-a reţinut că executantul lucrărilor a
comis nereguli prin încheierea a două contracte de subcontractare fără acordul autorităţii
contractante, reţinându-se astfel încălcarea dispoziţiilor referitoare la subcontractare stipulate
în O.U.G. nr.34/2006 şi H.G. nr.925/2006.
Relativ la acest aspect, Curtea a notat însă că din cuprinsul procesului-verbal nu
rezultă că autoritatea contractantă ar fi avut cunoştinţă de încheierea celor două contracte de
subcontractare. Mai mult, în cuprinsul actului de control (cap.8) se menţionează expres că „se
conturează intenţia clară a S.C. Y SRL de a trece complet sub tăcere subcontractarea unei
părţi din lucrare.” Astfel, singurul comportament culpabil este reţinut în sarcina S.C. Y SRL,
nefiind identificată nicio faptă culpabilă a autorităţii contractante, nicio împrejurare concretă
din care să rezulte o culpă a acesteia, întreaga răspundere a autorităţii contractante fiind
întemeiată pe unele prevederi generale ale contractului, cum ar fi: art.1(3) anexa I care
prevede că „Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru
implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict
interzisă” şi art.1(4) care stipulează că „Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu
maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în
domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract”, prevederi care nu ţin însă loc de culpă şi
nici nu instituie o răspundere obiectivă. Chiar dacă autoritatea contractantă trebuia să aibă o
diligenţă maximă în implementarea proiectului, aşa cum prevede şi art.1 alin. (4) anexa I la
contract, invocat de recurent, trebuia făcută dovada unei încălcări a standardului de diligenţă
instituit prin clauzele contractuale. Stabilirea unei diligenţe maxime în executarea contractului
nu echivalează însă cu instituirea unei răspunderi obiective. Şi ceea ce poate fi subliniat încă o
dată e nu numai faptul că în procesul-verbal s-a reţinut că S.C. „Y” SRL a trecut complet sub
tăcere subcontractarea, ci şi faptul că în cuprinsul aceluiaşi proces-verbal s-a reţinut că
subcontractarea s-a făcut „fără cunoştinţa” beneficiarului.
În speţă, identificarea unei fapte culpabile concrete, a unei vinovăţii determinate era cu
atât mai necesară cu cât, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, cele două contracte de
subantrepriză nu au condus la majorarea cheltuielilor efectuate de către autoritatea
contractantă ca beneficiară.
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Pentru considerentele învederate, în temeiul art.496 din Codul de procedură civilă,
Curtea a respins recursul, ca nefondat.
3. (1) - Achiziţie publică. Termen de formulare a plângerii. Invocarea lipsei
contestaţiei din plicul înaintat autorităţii contractante. Acces la Justiţie. Dreptul la un
proces echitabil.
(2) - Caracterul neconform al ofertei. Completarea ofertei. Excluderea unui
ofertant pentru considerente formale şi excesive ce aduc atingere principiului
proporţionalităţii.
(1) Este necesar a analiza dacă sunt date probe suficient de precise şi concordante
(sub forma înscrisurilor şi prezumţiilor) care susţin în mod concret şi rezonabil aserţiunile
petentului privind existenţa contestaţiei în conţinutul plicului şi dacă în speţă, prin
interpretarea dată de Consiliu, nu se încalcă în mod nejustificat dreptul petentului de acces la
justiţie.
În speţa dedusă judecăţii, a i se nega petentei dreptul de acces la justiţie, în condiţiile
reţinute şi în circumstanţele concrete ale cauzei, echivalează cu o restricţie severă,
nerezonabilă, inadecvată şi nejustificată, fiind încălcat dreptul de acces în substanţa sa.
(2) Oferta trebuie elaborată în conformitate cu documentaţia de atribuire – art. 170
din O.U.G. nr. 34/2006. Principiul egalităţii de tratament şi obligaţia de transparenţă se
opun oricărei negocieri între autoritatea contractantă şi un ofertant în cadrul unei proceduri
de atribuire a unor contracte de achiziţii publice, ceea ce implică faptul că, în principiu, o
ofertă nu poate fi modificată după depunerea sa nici la iniţiativa autorităţii contractante, nici
la cea a ofertantului. Se împiedică astfel o negociere între autoritate şi ofertant, o modificare
a ofertei şi implicit o avantajare a ofertantului.
Totuşi, ar fi contrar principiului bunei administrări a fondurilor financiare şi
principiului concurenţei, excluderea unui ofertant pentru considerente formale şi excesive ce
aduc atingere şi principiului proporţionalităţii.
Prin urmare Curtea apreciază că oferta poate fi corectată sau completată punctual în
situaţia în care necesită în mod vădit o simplă clarificare a situaţiei personale a candidatului,
sub condiţia ca această completare să nu determine propunerea unei noi oferte.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia 3658 din 10.11.2015)
Prin cererea înregistrată sub nr. 79../39/2015 din 13 octombrie 2015, petenta S.C. A
S.R.L., reprezentată în mod legal prin administrator X, în calitate de candidat/ofertant la
procedura de atribuire a contractului având ca obiect „Reabilitare străzi Oraş B, judeţ C." cod CPV 45233140-2 Lucrări de drumuri (Rev. 2), 45223300-9 Lucrări de construcţii de
parcări (Rev. 2)" în contradictoriu cu autoritatea contractantă Oraşul B, prin primar, a
formulat plângere împotriva Deciziei nr.1763/C7/1851 din 6 octombrie 2015, pronunţată de
către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care a fost respinsă excepţia
neconstituirii garanţiei de bună conduită, în conformitate cu prevederile art. 271 ind. l alin. (1)
şi 2 din O.U.G. nr. 34/2006, invocată de Oraşul B., a fost admisă excepţia tardivităţii
contestaţiei, invocată de Primăria Oraşului B. şi respinsă, ca tardivă, contestaţia formulată
împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 9093/15.09.2015, solicitând
admiterea plângerii şi anularea Deciziei atacate cu consecinţa respingerii excepţiei tardivităţii
ca nefondată, iar în rejudecare, admiterea contestaţiei.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că prin decizia contestată a fost respinsă ca
tardivă contestaţia formulată împotriva rezultatului procedurii de atribuire, reţinându-se faptul
că nu ar fi comunicat contestaţia şi autorităţii contractante, deşi a arătat Consiliului că la data
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de 21.09.2015 a formulat contestaţie împotriva rezultatului procedurii de atribuire, pe care a
transmis-o atât Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), cât şi Autorităţii
Contractante.
Susţinerea autorităţii contractante cum că în plicul înaintat acesteia nu era depus şi un
exemplar al contestaţiei a fost preluată de către Consiliu fără nici o justificare logică.
Astfel, la data de 28.09.2015, prin adresa nr. ...78, autoritatea contractantă a depus la
CNSC un punct de vedere prin care arăta că la data de 22.09.2015 orele 12,54 a primit un plic
de la ea, iar din înşiruirea de texte legale se subînţelegea că aceasta susţinea că nu i-a
transmis anterior formulării contestaţiei notificarea prevăzută de art. 2561 alin. ( 1 ) din
O.U.G. nr.34/2006; că ar fi formulat contestaţia cu depăşirea termenului prevăzut de lege şi
că nu ar fi făcut dovada constituirii garanţiei de bună conduită, aspecte cu privire la care
şi-a exprimat punctul de vedere.
Mai mult decât atât, la data de 23.09.2015, aflând că autoritatea contractantă a încheiat
contractul de achiziţie publică, a adresat acesteia o solicitare de revocare a contractului,
invocând formularea contestaţiei şi arătând că aceasta i-a fost transmisă în data de 21.09.2013,
astfel încât, dacă corespondenţa la care a făcut referire nu ar fi conţinut şi un exemplar al
contestaţiei sau dovada consemnării garanţiei de bună conduită, autoritatea contractanta i-ar fi
adus acest lucru la cunoştinţă.
Potrivit înscrisurilor care fac dovada depunerii corespondenţei la serviciul de curierat
rapid, plicul adresat CNSC şi cel adresat autorităţii contractante au fost depuse în acelaşi timp,
iar pe contestaţia primită de către Consiliu se vede că aceasta era adresată „spre ştiinţă" şi
Oraşului B., aceasta demonstrând că avea cunoştinţă despre obligaţiile legale ce impuneau
transmiterea contestaţiei şi către autoritatea contractantă.
De asemenea, contestaţia era însoţită de dovada constituirii garanţiei de bună conduită,
în sumă de 57.983,15 lei ce a fost virată în contul autorităţii contractante prin Ordinul de plată
CEC Bank nr.....2199 din data de 21.09.2015.
Această situaţie, în care un ofertant susţine că a transmis contestaţia împreună cu
documentele prevăzute de lege, existând şi dovada transmiterii corespondenţei, iar autoritatea
contractantă neagă primirea acestora, nu este una care se întâlneşte foarte des, pentru că nici o
autoritate contractantă nu a avut tupeul să sustragă pur şi simplu documente, doar pentru a
încheia contractul cu operatorul economic pe care l-a dorit de la început.
Cu privire la fondul cauzei, a arătat următoarele:
În adresa privind comunicarea rezultatului procedurii autoritatea contractantă arată că,
în conformitate cu Fişa de date a achiziţiei, Cap.III.2.1. a) Situaţia personală a candidatului
sau ofertantului, pct. 1, s-a solicitat „Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180.
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o
hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.
Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe propria răspundere (completare Formular nr. 4 şi
4A)/Cazier judiciar al operatorului economic/Cazier judiciar al administratorului/directorului
general".
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, în cadrul ofertei, a depus următoarele documente:
Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic - Formular 4, din data de
12.08.2015, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal X; Declaraţia privind
neîncadrarea în prevederile art. 180 - Formular nr. 4A, din data de 12.08.2015, semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal X si, în plus şi Certificat de cazier judiciar nr. ...4623
din 23.03.2015, din care rezultă că S.C. A S.R.L. nu este înscrisă în cazierul judiciar, cu toate
că acest document nu ar fi trebuit depus în condiţiile în care s-a depus declaraţia.
Prin Solicitarea de clarificări nr. ...61/27.08.2015, autoritatea contractantă a cerut să
indice unde anume în cadrul ofertei se regăseşte cazierul judiciar al administratorului/
directorului general, aşa cum s-a solicitat prin Fişa de date a achiziţiei.
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Prin Adresa nr. ....91/01.09.2015, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr.
...08/02.09.2015, a precizat următoarele: „Cazierul judiciar al administratorului/directorului
general nu l-a adăugat pentru că semnul de punctuaţie „/" l-a interpretat ca însemnând
„sau".Totodată, prin acelaşi răspuns a comunicat autorităţii contractante cazierul judiciar al
administratorului X. nr. 4....735 din 23.03.2015.
Analizând răspunsul petentei A. la această solicitare de clarificări, comisia de evaluare
a constatat că nu a putut indica unde anume, în cadrul ofertei depuse, se regăseşte cazierul
judiciar al administratorului/directorului general, aşa cum s-a solicitat prin fişa de date a
achiziţiei, ci, prin răspunsul transmis, a completat oferta cu noi documente, motiv pentru care
cerinţa nu este îndeplinită.
În opinia ei, a considerat că excluderea pentru acest motiv reprezintă un formalism
excesiv, care nu poate fi validat.
Astfel, din modalitatea în care a fost indicat modul în care se aduce la îndeplinire
această cerinţă, respectiv punându-se semnul între modalităţile de îndeplinire a cerinţei (şi nu
cuvântul „şi", cum ar fi fost normal în cazul unor cerinţe cumulative) rezultă în mod
indubitabil că cerinţele sunt alternative şi nu sunt cumulative aşa cum a apreciat Autoritatea
contractantă în adresa de comunicare a rezultatului procedurii.
Ca urmare, atâta vreme cât formularele 4 şi 4A cuprindeau declaraţiile pentru ofertant
(operatorul economic care depune o oferta în cadrul procedurii), respectiv pentru
administratorul acestuia, consideră că modalitatea de îndeplinire a cerinţei este pe deplin
satisfăcută doar prin depunerea acestor declaraţii, depunerea cazierului judiciar al ofertantului
şi al administratorului fiind o cerinţă alternativă.
Faptul că cerinţa privind lipsa unei condamnări definitive a fost redactată în mod
defectuos de către Autoritatea Contractantă este confirmată chiar de exemplul dat de aceasta
în cadrul Adresei nr. 9093/15.09.2015: semnul „/" s-ar fi putut interpreta „sau” dacă cerinţa ar
fi fost formulată astfel: „Cazier judiciar al operatorului economic/administratorului/
directorului general".
Atitudinea autorităţii contractante de a interpreta cerinţa sub aceasta formă şi
culpabilizarea ofertantului pentru că nu a solicitat clarificări este abuzivă, în condiţiile în care
semnul ,,/" ar trebui interpretat unitar la nivelul tuturor cerinţelor de calificare. De exemplu,
sub aspectul definirii „Coordonator / Manager de proiect" acesta nu poate fi interpretat decât
sub noţiunea de „sau".
Astfel Autoritatea Contractantă, prin modul defectuos de redactare al cerinţei lipsei
unei condamnări definitive a ofertantului, a încălcat principiul transparenţei şi tratamentului
egal dar şi dispoziţiile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cerinţa neasigurând o
informare completă, corectă şi explicită în ceea ce priveşte ofertanţii, fiind neclară şi relativ la
modul ei de îndeplinire.
S-a mai consemnat în aceeaşi Adresă de comunicare a rezultatului procedurii că nu a
îndeplinit cerinţele din Fişa de date a achiziţiei, Cap. III.2.3 a) Capacitatea tehnică şi/sau
profesională, prin care s-au solicitat următoarele: „Se va asigura personalul tehnic de
specialitate, care va depune pe lângă documentele solicitate, CV-ul semnat în original.
Ofertantul trebuie să nominalizeze un Coordonator/manager de proiect. Cerinţe minimale: studii superioare; certificare manager de proiect sau echivalent, în conformitate cu prevederile
legale; experienţa profesională specifică: cel puţin l proiect/contract în care să fi activat pe o
poziţie similară (manager, coordonator).
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta copie după diploma de studii superioare şi un document din care să
reiasă dovada experienţei într-un contract/proiect. Documentele solicitate se vor depune în
copie conform cu originalul".
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Pentru îndeplinirea acestei cerinţe a nominalizat pe domnul Y, pentru care a depus
următoarele documente: CV, copie contract individual de muncă, copie certificat de absolvire
pentru ocupaţia de manager şi supliment descriptiv, copie recomandare din care a rezultat că
acesta a ocupat funcţia de manager de proiect pentru obiectivele „Modernizare drumuri
agricole prin măsura 125, în comuna D, judeţ C.", „Refacere şi modernizarea infrastructurii
rutiere afectată de inundaţii în anul 2010 în com. E, jud. S.", lucrări executate în perioada
2014 - 2015, declaraţie de disponibilitate.
Prin adresa nr. ...61/27.08.2015, autoritatea contractantă a solicitat să indice unde se
regăseşte în cuprinsul ofertei noastre diploma de studii superioare pentru domnul Y, aşa cum
s-a solicitat prin Fişa de date a achiziţiei.
În urma solicitării de clarificări, a arătat că în oferta depusă de societate se regăseşte
Certificatul de Absolvire Manager de Proiect, care nu poate fi obţinut, decât de către persoane
cu nivelul de studii superioare, aşa cum se indică în Suplimentul Descriptiv al Certificatului la
pct. 7 - „Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională - Superioare".
SC A SRL a făcut dovada indubitabilă atât a studiilor superioare ale managerului de
proiect, cât şi a certificării acestuia, prin depunerea Certificatului de Absolvire Manager de
Proiect care în Suplimentul Descriptiv arată expres că obţinerea acestui certificat şi accesul la
program se poate face doar de persoane cu studii superioare.
Ignorarea de către Autoritatea Contractantă a Certificatului de Absolvire Manager de
Proiect, care face dovada studiilor superioare ale dlui Y reprezintă o încălcare a dispoziţiilor
art. 11 alin. 2 şi 3 din HG. nr. 925/2006, întrucât documentele solicitate (diploma de studii
superioare) nu trebuie să limiteze dreptul SC A SRL de a face dovada studiilor superioare prin
alte documente, de exemplu Certificatul de Absolvire Manager de Proiect depus, care face
dovada acestor studii superioare, respectiv conform alin. (3), Autoritatea Contractantă are
dreptul de a solicita clarificări sau confirmări, ceea ce s-a realizat prin răspunsul SC A SRL
are a şi depus diploma de licenţă, dovadă a studiilor superioare.
Prin întâmpinarea depusă la dosar autoritatea contractantă a arătat că:
În ceea ce priveşte garanţia de bună conduită pretinsă de ofertantul SC A SRL că ar fi
plătită în data de 21 septembrie 2015 aceasta s-a regăsit abia în extrasele de cont editate de
Trezoreria Municipiului C. din data de 22 septembrie 2015 ora 15:10 disponibile pentru
Oraşul B abia pe data de 23 septembrie 2015 (anexează copia extrasului de cont) .
Astfel, pe data de 22 septembrie 2015 ora 12:00 autoritatea contractantă Oraşul B. nu
cunoştea faptul că procedura de achiziţie publică ar fi fost contestată.
Până la această dată viramentul bancar de constituire garanţie de bună conduită în
original nu a fost depus la autoritatea contractantă.
În urma verificării documentelor cuprinse în plicul expediat de S.C A S.R.L. s-a
constatat ca acesta conţine în coperţile unui dosar de plastic verde fotocopii după: documente
solicitate în sesiunea de clarificări, fişa de date din sistemul public de achiziţie şi comunicarea
rezultatului procedurii în număr de 54 file, neexistând nici un indiciu respectiv gramaj sau
conţinutul plicului înscris de S.C. A S.R.L. sau curierul S.C. Z S.R.L., iar pe confirmarea
curierului rămasă la autoritatea contractantă nu se cunoaşte nici o dată înscrisă manual.
Drept urmare, nici în registrul de intrare ieşire al registraturii Oraşului B. nu s-a putut
consemna decât plic.
S.C. A S.R.L. probează reaua-credinţă prin faptul că până la momentul 22.09.2015, cât
şi după această dată, societatea trimite toate documentele adresate autorităţii contractante cu
adresă de înaintare cuprinzând un sumar al documentelor depuse, mai puţin plicul din data de
21.09.2015, pretins a fi contestate, când de fapt acel plic conţinea doar fotocopii ale unor
documente din fazele anterioare atribuirii.
Conform art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006: Art.
59: (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în
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prezenta ordonanţă de urgenţă, trebuie să fie transmise în scris, (2) Orice document scris
trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii, (3) Comunicarea,
transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi
confidenţialitatea datelor respective.
Data luării la cunoştinţa a rezultatului procedurii cererii de ofertă de S.C. A S.RL. este
de 15.09.2015.
În data de 21.09.2015 se împlinesc 6 zile de la data comunicării rezultatului procedurii
cerere de ofertă.
În data de 22.09.2015 orele 08:30 autoritatea contractantă Oraşul B. comunică adresa
nr. ...88 din 22 .09. 2015 câştigătorului procedurii de achiziţie publică cererii de ofertă offline
Asocierii S.C. M. S.A. - S.C N. S.R.L. prin care sunt invitaţi în data de 22 septembrie 2015
orele 12:00 pentru semnarea Contractului de lucrări având ca obiect "Reabilitare străzi Oraş
B. Judeţul C.." cod CPV:45233140-2 Lucrări de drumuri, 45223300-9 - Lucrări de construcţii
de parcări.
În data de 22 septembrie 2015 orele 12:00 autoritatea contractantă Oraşul B. semnează
contractul de lucrări nr. 377143 din 22 septembrie 2015 conform numărului procedurii dat de
Sistemul Public de Achiziţii.
S-a publicat anunţul de atribuire în Sistemul public de achiziţii, contractul producând
deja efecte la această dată (anexează invitaţie semnare contract, contractul semnat şi dispoziţia
de începere a lucrărilor).
S.C. A S.R.L. depune în data de 24 septembrie 2015, ora 10 şi 30 minute, prin
procedura depunerii directe la registratura Oraşului B. prin intermediul unui reprezentant
adresa ..65 din 24 septembrie 2015 înregistrată sub numărul ...16 din 24.09.2015 prin care se
comunică că s-a depus contestaţie şi că s-au încălcat prevederile legale, adresă care nu conţine
elementele necesare unei contestaţii.
Conform art. 270 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006: "(1)
Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele,
domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor
şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le
reprezintă şi în ce calitate; denumirea şi sediul autorităţii contractante; denumirea obiectului
contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată; obiectul contestaţiei;
dovedirea interesului legitim; motivarea în fapt şi în drept a cererii; mijloacele de probă pe
care se sprijină contestaţia în măsura în care este posibil; semnătura părţii sau a
reprezentantului persoanei juridice. "
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a reţinut următoarele:
Prin decizia CNSC nr. 1763/C7/1851 din 6 octombrie 2015 a fost respinsă ca tardivă
contestaţia formulată de petentă în contradictoriu cu Oraşul B. (Primăria Oraşului B.).
Prin aceeaşi decizie s-a respins excepţia neconstituirii garanţiei de bună conduită
invocată de Oraşul B..
În motivarea soluţiei, CNSC a reţinut următoarele:
Prin adresa nr. ...78/28.09.2015, înregistrată la C.N.S.C cu nr. ...21/28.09.2015,
autoritatea contractantă susţine că „la data de 22.09.2015 între orele 12,54 şi 13,00 Oraşul B.
a primit şi înregistrat un plic provenit de la S.C. A S.R.L. care conţine copii după documentele
solicitate în sesiunea de clarificări precum şi fişa de date şi anunţul de publicitate şi adresa de
comunicare a rezultatelor procedurii în număr de 54 file, fără a conţine contestaţia propriu
zisă şi nici dovada plăţii garanţiei de bună conduită în original, conform prevederilor legale în
vigoare".
Având în vedere faptul că, pe de o parte, deşi i-a fost solicitată de către Consiliu, S.C.
A S.R.L. nu a făcut dovada primirii contestaţiei sale de către autoritatea contractantă, cu toate
că îi revenea această obligaţie, iar pe de altă parte, precizarea autorităţii contractante că nu a
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primit şi nu a înregistrat nicio contestaţie din partea acestei societăţi, în termenul stabilit de
lege în acest sens, respectiv până la data de 21.09.2015, Consiliul constată caracterul tardiv al
contestaţiei depusă de S.C. A S.R.L., vizând conţinutul adresei nr. 9093/15.09.2015, emisă de
către Oraşul B. (Primăria Oraşului B.), întrucât S.C. A S.R.L. nu a făcut dovada transmiterii
contestaţiei către autoritatea contractantă înăuntrul termenului legal, respectiv până la data de
21.09.2015, aşa cum prevede textul art. 271 alin. (1) din ordonanţă.
Pe cale de consecinţă, Consiliul nu a putut primi justificarea adusă de către S.C. A
S.R.L. conform căreia proba privind transmiterea contestaţiei o reprezintă faptul că în
registrul de intrare-ieşire al societăţii sale, la nr. 348 din data de 21.09.2015, este înregistrată
contestaţia cu privire la această procedură de achiziţie, fiind indicaţi ca destinatari C.N.S.C. şi
Primăria Oraşului B., deoarece, în speţă, sarcina probei are în vedere dovedirea transmiterii
contestaţiei către autoritatea contractantă ulterior înregistrării sale la contestator.
Or, din probele aflate la dosarul cauzei reiese doar faptul că în data de 21.09.2015,
S.C. A S.R.L. a transmis către autoritatea contractantă un plic prin curier SC Z SRL, însă
contestatorul nu a făcut dovada conţinutului acestei corespondenţe, deşi avea posibilitatea de a
opta ca pe avizul Axx nr. 8007...., la rubrica „Opţiuni", să menţioneze documentele ce urmau
a fi transmise (conţinutul corespondenţei), situaţie în care ar fi putut proba respectarea
dispoziţiilor imperative ale art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.
Plângerea formulată de petentă este întemeiată.
Nu este dată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.
Apărarea autorităţii contractante este în sensul că în plicul ce i-a fost înaintat de către
petentă nu se afla şi contestaţia, ci doar copii ale documentelor solicitate în sesiunea de
clarificări, fişa de date şi comunicarea rezultatului procedurii.
De asemenea, Consiliul a reţinut că incumbă petentei dovada că în plic se afla
contestaţia, autoritatea contractantă neputând face dovada unui fapt negativ, respectiv a
faptului că nu a primit contestaţia.
Relativ la acest prim argument al Consiliului, Curtea a reţinut că într-adevăr
autoritatea contractantă se află într-o situaţie probatorie în care nu i se poate cere să facă
dovada inexistenţei contestaţiei.
Pe de altă parte, Consiliului i-a scăpat din vedere împrejurarea că şi petentul s-a aflat
într-o poziţie probatorie extrem de dificilă, cerându-i-se să facă dovada că în plic se afla
contestaţia. Câtă vreme petenta a ales un mijloc de comunicare legal (curierat) a plicului ce a
conţinut şi contestaţia, cum se susţine, i s-a cerut de fapt o „probatio diabolica”, fiindu-i
imposibil a înfăţişa o dovadă directă din care să rezulte indubitabil conţinutul plicului.
Argumentul Consiliului că se putea menţiona pe documentul întocmit de curier conţinutul
plicului (contestaţie, etc.) este lipsit de substanţă, întrucât chiar şi în acest caz autoritatea ar
putea susţine, cel puţin teoretic, faptul că plicul nu conţinea şi contestaţia şi că nu a fost
verificat conţinutul plicului de către curier care a consemnat doar precizările expeditorului cu
privire la conţinut.
Dată fiind starea de fapt învederată, era necesar a analiza dacă sunt date probe
suficient de precise şi concordante (sub forma înscrisurilor şi prezumţiilor) care să susţină în
mod concret şi rezonabil aserţiunile petentului privind existenţa contestaţiei în conţinutul
plicului şi dacă în speţă, prin interpretarea dată de Consiliu nu se încalcă în mod nejustificat
dreptul petentului de acces la justiţie.
Potrivit art. 271 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 „(1) Sub sancţiunea respingerii
contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante,
nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256^2. Contestatorul va ataşa la
contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale
înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile”.
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Prima împrejurare pe care Curtea a reţinut-o e aceea că, în speţă, contestaţia există în
materialitatea ei, fiind înaintată în termen Consiliului.
În plus, a fost făcută dovada că în registrul de corespondenţă al petentei la poziţia nr.
348/21.09.2015 apare înregistrată contestaţia înaintată Primăriei S. (f.33).
O altă probă ce susţine argumentele petentei o constituie plata garanţei de bună
conduită. Este greu de acceptat că petenta ar fi folosit resursele sale juridice (înaintarea unui
exemplar al contestaţiei către CNSC) şi financiare (achitarea garanţiei) fără a înainta o copie a
contestaţiei şi către autoritatea contractantă, în condiţiile în care a înaintat acesteia o serie de
înscrisuri relevante pentru contestaţie, printre acestea aflându-se şi actul contestat, respectiv
comunicarea rezultatului procedurii.
Pentru considerentele învederate, Curtea a apreciat că este rezonabil a reţine că
întreaga situaţie de fapt joacă în favoarea petentei, balanţa probatorie înclinându-se în
favoarea acesteia. Probele înfăţişate şi prezumţiile judiciare ce decurg din acestea „au
greutatea şi puterea de a naşte probabilitatea faptului pretins” aşa cum prevede art. 323 Cod
procedură civilă.
Curtea a acceptat faptul că poate exista în continuare o dispută asupra existenţei sau
inexistenţei contestaţiei în plic, dar între o simplă afirmaţie privind inexistenţa contestaţiei şi
probele învederate de petentă cărora li se alătură prezumţiile judiciare, Curtea şi-a însuşit
această din urmă opţiune.
În lumina considerentelor de mai sus, a alege o altă variantă, ar însemna o încălcare
gravă a dreptului petentei de acces la justiţie, componentă esenţială a dreptului la un proces
echitabil reglementat de art. 6 al CEDO.
În jurisprudenţa Curţii Europene s-a arătat de nenumărate ori că „ un obstacol de fapt
poate să ducă la încălcarea Convenţiei în egală măsură ca unul de drept”. În speţă obstacolul
de fapt vizează tocmai aspectul privind existenţa sau nu a contestaţiei în plic.
Dreptul de acces a îmbrăcat în jurisprudenţa Curţii Europene aspecte concrete,
întotdeauna concrete, forţând statele să privească cu atenţie fiecare caz în parte, neacceptând
doar o diligenţă generală a statului şi a instanţelor naţionale.
Conform jurisprudenţei CEDO, atunci când accesul unei persoane la judecător este
restrâns de lege sau circumstanţele cauzei, revine Curţii să statueze cu privire la respectarea
exigenţelor Convenţiei; ea trebuie să verifice dacă limitările impuse nu restrâng accesul
persoanei într-o asemenea măsură încât dreptul e atins chiar în substanţa sa. Mai mult, o
asemenea limitare nu se conciliază cu art. 6 decât dacă există un scop legitim şi există un
raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat (Gregorio De
Androde c. Portugaliei, 14 noi. 2006, Ashingdane c. Regatului Unit, 28 mai 1975, Caracas c.
României, 29 iunie 2006).
În speţa dedusă judecăţii, a i se nega petentei dreptul de acces la justiţie, în condiţiile
probatorii anterior reţinute şi în circumstanţele concrete ale cauzei, echivalează cu o restricţie
severă, nerezonabilă, inadecvată şi nejustificată, fiind încălcat dreptul de acces în substanţa
sa.
De altfel, analizând raportul de proporţionalitate dintre scopul bunei administrări a
justiţiei (scop urmărit de O.U.G. nr. 34/2006 prin obligativitatea depunerii contestaţiei atât la
Consiliu, cât şi la autoritatea contractantă) şi dreptul petentei de a-şi vedea cauza soluţionată
pe fond, Curtea a reţinut că acesta a fost rupt în mod nejustificat şi nerezonabil de către
Consiliu, întrucât pe de o parte nu s-au învederat (nici de către el, nici de către autoritatea
contractantă) care au fost consecinţele concrete ale pretinsei nedepuneri a contestaţiei la
autoritatea contractantă sub aspectul bunei administrări a justiţiei sau a vătămării concrete a
altor participanţi la procedură; iar, pe de altă parte, s-a pierdut din vedere faptul că o serie de
probe şi prezumţii făceau credibile, în mod rezonabil, susţinerile petentei referitoare la
depunerea efectivă a contestaţiei. Într-adevăr, petenta putea uza de un alt mijloc de
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comunicare mai sigur (ex.: fax, mail), dar lipsa folosirii acestora nu poate fi sancţionată cu
negarea dreptului de acces la justiţie.
Cu privire la fondul contestaţiei, Curtea a reţinut următoarele:
Conform fişei de date a achiziţiei – Cap. III.2.1.a în ceea ce priveşte situaţia personală
a candidatului (petenta) s-a impus următoarea condiţie de participare:
„Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180.
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani,
printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi
criminale. Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe propria răspundere (completare Formular
nr. 4 şi 4A)/ Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/
directorului general”.
Conform aceleiaşi fişe, s-a impus următoarea condiţie privind capacitatea tehnică
şi/sau profesională (pc.III.2.3.a).
„Se va asigura personalul tehnic de specialitate, care va depune pe lângă documentele
solicitate, CV-ul semnat în original. Ofertantul trebuie să nominalizeze un Coordonator/
manager de proiect. Cerinţe minimale: - studii superioare; certificare manager de proiect sau
echivalent, în conformitate cu prevederile legale; experienţa profesională specifică: cel puţin l
proiect/contract în care să fi activat pe o poziţie similară (manager, coordonator)”.
În ceea ce priveşte modalitatea de îndeplinire a acestei condiţii s-au stabilit
următoarele:
„Se va prezenta copie după diploma de studii superioare şi un document din care să
reiasă dovada experienţei într-un contract/proiect. Documentele solicitate se vor depune în
copie conform cu originalul”.
În dovedirea îndeplinirii primei condiţii petentul a depus declaraţiile formular nr. 4 şi
4A (f.92,93) şi certificatul de cazier al SC A SRL.
Relativ la a doua condiţie, a fost depus certificatul de absolvire nr. 00371378 şi
suplimentul descriptiv (filele 71,72).
Autoritatea contractantă a solicitat clarificări (fila 64 adresa nr. 8461/27.08.2015)
cerând petentei să indice: 1) unde anume în ofertă se regăseşte cazierul judiciar al
administratorului/ directorului general şi 2) unde în cadrul ofertei se regăseşte diploma de
studii superioare pentru domnul R.
Răspunsul petentului a fost următorul:
1) „Cazierul judiciar al administratorului/directorului general nu l-am adăugat pentru
că semnul de punctuaţie „/" l-am interpretat ca însemnând „sau". Menţionăm faptul că,
cazierul judiciar al administratorului nr. 4423735 a fost eliberat în aceeaşi zi, respectiv
23.03.2015 şi îl ataşăm prezentei”.
2) „În oferta depusă de noi, operatorul economic SC A SRL, am depus Certificatul de
Absolvire Manager de Proiect, care nu poate fi obţinut, decât de către persoane cu nivelul de
studii superioare, (a se vedea Supliment Descriptiv al Certificatului la pct. 7 - „Nivelul
studiilor pentru accesul la programul de formare profesională - Superioare". Pentru
îndepărtarea oricăror suspiciuni ataşăm Diploma de Licenţă a d-lui Y”.
Argumentul autorităţii contractante e în sensul că oferta a fost completată cu noi
documente după deschiderea ei, fiind astfel inacceptabilă şi neconformă, potrivit art. 36 alin.
(1) lit. b din HG nr. 925/2006 şi art. 79 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Opinia instanţei este în sensul că oferta petentei nu este inacceptabilă şi neconformă.
A. În ceea ce priveşte condiţia din capitolul capacitatea tehnică şi profesională
cerinţa era ca managerul de proiect să aibă „studii superioare – certificare manager de
proiect”. Petentul a depus certificatul de absolvire nr. 00371378 unde apare menţionată
specializarea „manager proiect” în suplimentul descriptiv al certificatului fiind menţionat la
nivelul studiilor „superioare”. Aşadar modalitatea de îndeplinire a cerinţei constând în
18

„diploma de studii superioare” a fost realizată. În urma clarificărilor a fost depusă şi diploma
de licenţă cu privire la care autoritatea susţine că trebuia depusă, întrucât ea face dovada
studiilor superioare. Or această diplomă nu face dovada certificării calităţii de manager de
proiect cum era cerinţa, ci doar dovada licenţei în economie-contabilitate. Aşadar în mod
corect a depus petentul certificatul de absolvire a studiilor superioare. Pe de altă parte trebuie
reţinut că la modalitatea de îndeplinire a cerinţei nu s-a menţionat „diplomă de licenţă” ci doar
„diplomă de studii superioare”. Şi evident că această diplomă studii superioare trebuia să
certifice şi calitatea de manager de proiect.
Argumentele Curţii se completează şi cu statuările ce urmează privind situaţia
personală a ofertantului.
B. În ceea ce priveşte condiţia privind situaţia personală a ofertantului, Curtea a
reţinut următoarele:
Administratorul societăţii a depus formularul nr. 4 – declaraţie personală privind
neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, declaraţie privind neîncadrarea
societăţii în aceleaşi prevederi şi cazierul judiciar al acesteia. Cazierul judiciar personal a fost
depus în urma solicitării de clarificări pe considerentul că semnul grafic „/” din cerinţă a fost
interpretat ca însemnând „sau”. Autoritatea interpretează diferit semnul „/” arătând că semnul
de punctuaţie „/” putea fi interpretat sau în cazul în care cerinţa ar fi fost formulată astfel:
Declaraţie pe proprie răspundere (completare formular nr. 4 şi 4A/ cazier judiciar al
operatorului economic/administratorului/directorului general.
Fără a intra în controversa părţilor asupra semnificaţiei semnului grafic „/” şi în
minuţiozităţi ortografice şi de punctuaţie, Curtea a reţinut doar că în mod evident formularea
nu este clară şi neechivocă, putând fi susceptibilă de mai multe interpretări, împrejurare ce
trebuie avută în vedere la aprecierea ofertei depuse de petentă.
Dincolo de acest aspect, Curtea a reţinut că în principiu, oferta trebuie elaborată în
conformitatea cu documentaţia de atribuire – art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006. Principiul
egalităţii de tratament şi obligaţia de transparenţă se opun oricărei negocieri între autoritatea
contractantă şi un ofertant în cadrul unei proceduri de atribuire a unor contracte de achiziţii
publice, ceea ce implică faptul că, în principiu, o ofertă nu poate fi modificată după depunerea
sa nici la iniţiativa autorităţii contractante, nici la cea a ofertantului. Se împiedică astfel o
negociere între autoritate şi ofertant, o modificare a ofertei şi implicit o avantajare a
ofertantului.
Totuşi, ar fi contrar principiului bunei administrări a fondurilor financiare şi
principiului concurenţei excluderea unui ofertant pentru considerente formale şi excesive ce
aduc atingere şi principiului proporţionalităţii.
Prin urmare, Curtea a apreciat că oferta poate fi corectată sau completată punctual în
situaţia în care necesită în mod vădit o simplă clarificare a situaţiei personale a candidatului,
sub condiţia ca această completare să nu determine propunerea unei noi oferte.
În speţă, prin cazierul judiciar depus ulterior s-a confirmat doar o situaţie personală a
cărei existenţă înainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturii putea fi
verificată în mod obiectiv (nefiind necesară o modificare sau ajustare din partea candidatului).
S-a confirmat doar o informaţie existentă iniţial în alte documente prezentate de ofertant (în
speţă formularul nr. 4) a căror completare are rol de confirmare, nefiind susceptibilă de a
produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi în procedura de atribuire.
Opinia instanţei a fost susţinută de dispoziţiile legale incidente în speţă.
Astfel, potrivit art. 201 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 „Pe parcursul aplicării
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după
caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea
conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin
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clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea
unui ofertant/candidat”.
Art. 35 din H.G. nr. 925/2006 prevede de asemenea că „Pe parcursul analizării şi
verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.
176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele
solicitate.
Art. 78 alin. (1) din acelaşi act normativ stipulează că „Comisia de evaluare stabileşte
care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea
fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.
Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să
definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de
evaluare”.
Un alt articol relevant întrucât se referă la declaraţia pe propria răspundere (în speţă
formularul nr. 4), este art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 care dispune că „Pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de
urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere,
semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de
calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire”.
Alineatul 5 completează textul învederat în sensul că: „În cazul în care uzează de
dreptul prevăzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de
calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens,
în termenul prevăzut în respectiva solicitare”.
În speţă, autoritatea a solicitat lămuririle şi documentele edificatoare, acestea fiind
prezentate de ofertant. Împrejurarea că certificatul de cazier avea o dată a emiterii anterioară
cererii de clarificare demonstrează suplimentar faptul că ofertantul nu a prezentat documente
noi, ci documente preexistente care confirmă o situaţie obiectivă cu privire la care petentul a
dat o declaraţie pe proprie răspundere, documentul confirmând această declaraţie. În plus,
trebuie reţinut că prin acest document nu s-a modificat oferta. Statuările Curţii cu privire la
depunerea cazierului judiciar se pot aplica mutatis mutandis şi situaţiei referitoare la
depunerea diplomei de licenţă.
Pentru considerentele învederate Curtea, în temeiul art. 278 alin. (2), 285 alin. (2) din
O.U.G. nr. 34/2006, a anulat în parte decizia CNSC în sensul respingerii excepţiei tardivităţii.
Rejudecând pe fond contestaţia, Curtea a anulat raportul procedurii de atribuire şi adresa de
comunicare contestată, oferta petentei nefiind inacceptabilă şi neconformă. Celelalte dispoziţii
ale deciziei au fost menţinute, nefiind contestate. De asemenea, autoritatea contractantă a fost
obligată să reevalueze oferta SC A şi să întocmească un nou raport al procedurii de atribuire.
4. Acţiunea executantului pentru plata de lucrări efectuate în plus faţă de cele
care au făcut obiectul procedurii de achiziţie publică, convenite de părţi pe calea unui
act adiţional. Refuzul de plată a sumelor suplimentare de către gestionarului de fonduri
europene motivat de faptul că lucrările nu se încadrează în dispoziţiile art. 122 lit. i din
O.U.G. nr. 34/2006.
Reclamanta intimată, în calitatea sa de ofertant câştigător şi executant al lucrării în
discuţie este parte a contractului de execuţie atribuit în procedura achiziţiei publice, dar este
terţ în raport de contractul de finanţare încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
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Rurală şi Pescuit şi Comuna X., astfel încât, întreaga dezbatere cu privire la
acceptarea/neacceptarea de către finanţator a modificărilor la contractul de execuţie este
străină de cauza dedusă judecăţii în prezentul dosar.
De asemenea, este irelevantă, sub aspectul acţiunii în despăgubiri formulată de
reclamantă, împrejurarea că unitatea administrativ teritorială nu dispunea de fondurile
necesare pentru angajarea de lucrări, această chestiune având eventual consecinţe sub
aspectul încălcării, de către primar, a atribuţiilor de ordonator de credite, dar neputând
constitui un motiv de exonerare în raport de temeiul juridic invocat de reclamanta –
răspunderea civilă contractuală, din acest punct de vedere, actele organelor de conducere ale
persoanei juridice fiind actele persoanei juridice însăşi.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1094 din 2.03.2015)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 12.02.2013, reclamanta BB a solicitat în
contradictoriu cu pârâta AA, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei la
plata sumei de 516.592,59 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate de reclamantă
şi neachitate de pârâtă, lucrări efectuate în baza contractului de lucrări nr. 5147/27.08.2010 şi
actelor adiţionale aferente contractului.
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 174 Cod procedură civilă, s-a solicitat
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a precizat că în temeiul contractului de lucrări nr.
5147/27.08.2010 şi actelor adiţionale aferente contractului, s-au emis facturile fiscale nr.
4751/01.10.2012, nr. 4752/01.10.2012, nr. 4753/01.10.2012, pe care debitoarea refuză să le
plătească, deşi BB. şi-a îndeplinit obligaţia corelativă de executare a lucrărilor contractate
conform proceselor verbale de recepţie anexate.
A mai precizat reclamanta că, între BB şi pârâta AA, în calitate de achizitor, s-a
încheiat contractul de lucrări nr. 5147 din 27.08.2010, prin care societatea reclamantă în
calitate de executant se obliga să execute lucrările de „proiectare şi execuţie: modernizare
drumuri comunale în comuna AA, proiectare şi execuţie: canalizare menajeră şi staţie de
epurare; proiectare şi execuţie: extindere reţea distribuţie sat xx, comuna zz”, iar pârâta s-a
obligat să achite suma de 6.840.654,54 lei inclusiv TVA, reprezentând preţul lucrărilor
contractate. La data de 30.05.2011, părţile contractante au încheiat Actul Adiţional nr. 2 prin
care se suplimentează valoarea contractului cu suma de 516.621,2 lei inclusiv TVA.
Din valoarea lucrărilor contractate de pârâtă în speţă – valoarea contractului în sumă
de 6.840.654,54 lei şi valoarea Act Adiţional nr. 2 în sumă de 516.621,2 lei, pârâta a plătit
suma de 6.811.430,71 lei, refuzând să plătească contravaloarea lucrărilor executate în sumă de
516.592,59 lei conform facturilor fiscale nr. 4751 din 01.10.2012 în sumă de 203.190,63 lei,
nr. 4752 din 01.10.2012 în sumă de 304.767,82 lei şi factura nr. 4753 din 01.10.2012 în sumă
de 8.634,14 lei.
Aceste facturi au fost emise în temeiul Actului Adiţional nr. 2/30.05.2011 însuşit de
ambele părţi contractante, a situaţiilor de lucrări confirmate de dirigintele de şantier –
reprezentantul debitoarei, a proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7065
din 26.09.2011, nr. 7875 din 28.10.2011 şi nr. 7070 din 20.09.2011 semnate de debitoare fără
obiecţiuni.
De asemenea, a susţinut reclamanta că, potrivit art. 19.1 din Contractul de lucrări nr.
5147 din 27.08.2010, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de
30 de zile de la emiterea facturii. Deşi debitoarea refuză în mod abuziv plata şi implicit
acceptarea facturilor fiscale anterior menţionate în sumă totală de 516.592,59 lei, suma
refuzată la plată nu reprezintă altceva decât contravaloarea lucrărilor real executate, fiind
confirmate cantitativ şi calitativ de dirigintele de şantier – mandatar al achizitorului sub
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autoritatea căruia s-au executat lucrările şi, de asemenea, sunt recepţionate fără obiecţiuni de
pârâtă conform proceselor – verbale de recepţie încheiate la terminarea lucrării.
A mai arătat reclamanta că, prin semnarea de către pârâtă a proceselor verbale de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7065 din 26.09.2011, nr. 7070 din 26.09.2011, nr. 7069
din 26.09.2011 şi nr. 7875 din 28.10.2011, s-a recunoscut de către partea beneficiară
finalizarea lucrărilor de construcţie la standardele de execuţie prevăzute în contractul de
lucrări nr. 5147 din 27.08.2010, şi actelor adiţionale aferente, astfel încât în aplicarea art. 969
Cod civil, pârâtei îi revine obligaţia contractuală de a achita contravaloarea lucrărilor
executate şi neachitate.
Văzând refuzul constant, nefondat şi abuziv al pârâtei de a semna facturile fiscale
emise şi de a semna situaţiile de lucrări confirmate prin semnătura şi ştampila de specialist
angajat al achizitorului, în speţă dirigintele de şantier, în conformitate cu dispoziţiile art. 720
Cod procedură civilă a încercat soluţionarea acestui litigiu prin conciliere directă cu pârâta
fiind transmisă „convocarea la conciliere directă” nr. 61 din 24.10.2012 prin B.E.J. – SS -PP.
Rezultatul concilierii a fost consemnat în cele două înscrisuri, proces verbal de conciliere
directă nr. 3070/7944/12.11.2012 şi proces verbal eşuare conciliere directă nr.
3118/8071/16.11.2012. Pârâta, în urma discuţiilor purtate în cadrul acestei proceduri de
conciliere, nu contestă executarea lucrărilor, ele existând faptic pe teren, ci arăta prin noul
primar ales că vechiul primar, „care a semnat actul adiţional nu a respectat procedura de
suplimentare a valorii contractului. În cadrul acestei proceduri, s-a constatat că practic există
dispute personale între vechiul primar şi noul primar, astfel încât acesta din urmă refuză să
primească şi să semneze facturile fiscale menţionate. De asemenea, în cadrul procedurii de
conciliere au fost invitaţi şi specialişti angajaţi ai Comunei şi vechiul primar, cel care a
semnat contractul de lucrări şi actele adiţionale aferente, care au arătat că au întocmit
documentaţia pentru suplimentarea valorii contractului şi că valoric au primit aprobarea –
conform formularului L3 nr. 8908 din 16.12.2011, dar ulterior Centrul Regional de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit I. nu a mai aprobat decontarea sumelor.
Faţă de acest punct de vedere al pârâtei, că nu a fost respectată procedura suplimentară
a valorii contractului, reclamanta a susţinut că, în calitatea sa de creditor, nu-i este opozabil
acest lucru întrucât nu cade în sarcina executantului să întocmească documentaţia de
suplimentare a valorii contractului sau că plata lucrărilor executate trebuie să fie aprobată spre
decontare de anumite instituţii publice, în condiţiile în care, pârâta, în calitate de achizitor, are
încheiate contracte cu specialişti (consultant, diriginte de şantier) pentru întocmirea
documentaţiei privind suplimentarea valorii contractului. Potrivit art. 19.1 din contractul de
lucrări nr. 5147/27.08.2010, achizitorul are obligaţia de a efectua plata în termen de 30 de zile
de la emiterea facturii, ori achizitorul refuză să-şi îndeplinească această obligaţie contractuală
ce-i revine în condiţiile în care reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia executării lucrărilor
contractate.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 969, art. 970 Cod civil
din 1864 – legea în vigoare la data încheierii raportului juridic între părţi, respectiv contractul
de lucrări nr. 5147 din 27.08.2010.
În susţinerea acţiunii reclamanta a depus la dosar înscrisuri. Totodată, s-a solicitat
administrarea probei cu expertiză tehnică de specialitate, având ca obiective stabilirea
lucrărilor real executate în teren în concordanţă cu situaţiile de lucrări întocmite şi semnate de
diriginţii de şantier, stabilirea valorii lucrărilor executate şi dacă suma din actul adiţional ce
face obiectul prezentei judecăţi era sau nu prevăzută în contractul de finanţare.
Pârâta Unitatea AA, legal citată, a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat
excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile, arătând că reclamanta nu a ataşat la cererea de
chemare în judecată dovada îndeplinirii procedurii prealabile, susţinând că cele două procese
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verbale de conciliere nr. 3070/7944/12.11.2012 şi nr. 3118/8071/16.11.2012 nu substituie
procedura prealabilă aşa cum este reglementată de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.
Pârâta a mai invocat şi excepţia tardivităţii introducerii acţiunii raportat la momentul
încheierii proceselor verbale de recepţie invocate de reclamantă în petitul cererii de chemare
în judecată, respectiv nr. 7065, nr. 7070 şi nr. 7069 din data de 26.09.2011, precizând că
regula este – în cazul prestatorului de bună credinţă – că imediat ce o lucrare a fost
recepţionată să fie şi facturată. Şi, cum în speţă, facturile au fost emise la data de 01.10.2012,
pârâta a considerat că demararea procedurii de recuperare a sumelor facturate este total
nejustificată.
De asemenea, pârâta a invocat excepţia necompetenţei materiale a tribunalului
administrativ - fiscal raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, rap. la art.
10 alin. (1) din aceeaşi lege. Şi, cum obiectul dedus judecăţii îl reprezintă pretenţii, conform
unui contract de lucrări nr. 5147 din 27.08.2010 şi a actelor adiţionale aferente, cu o valoare
mai mare de 500.000 lei, competenţa de soluţionare a cauzei aparţine secţiei de contencios
administrativ şi fiscal a curţii de apel.
Cu privire la fondul cauzei, arată pârâta că, pentru derularea unui proiect FEADR, prin
Măsura 322, pârâta AA, în cadrul proiectului FEADR, în calitate de achizitor, a încheiat cu
Asociaţia BB (formată din S.C. LLLL S.R.L., S.C. TTT S.R.L., S.C. RRR S.R.L. ŞI S.C. BB
S.A. – lider), în calitate de executant contractul de lucrări nr. 5147 din 27.08.2010.
Faţă de obligaţiile contractuale iniţiale au fost încheiate şi acte adiţionale prin care sau modificat diverse clauze contractuale şi cu strictă încadrare în fondurile alocate şi cu
respectarea graficului fizic şi valoric pentru proiect.
Pârâta consideră că şi-a respectat toate obligaţiile legale asumate prin contract şi actele
adiţionale, că pretenţiile formulate de reclamantă nu sunt asumate prin contractul nr.
5147/2010, ci ar fi stipulate în Actul adiţional nr. 2; că, prin actul adiţional nr. 2 părţile au
încercat prin eludarea legii, să majoreze valoarea iniţială a contractului cu nişte lucrări de
extindere a lucrărilor iniţiale şi care ar avea caracter de lucrări imprevizibile sub incidenţa
dispoziţiile art. 122 lit. i din O.U.G. nr. 34/2006. Cum aceste lucrări, conform procedurii, nu
au fost aprobate, fiind considerate ca nefiind lucrări imprevizibile, pârâta consideră că nu are
cum să justifice din punct de vedere legal o asemenea plată.
În acest sens, pârâta a invocat prevederile O.U.G. nr. 34/2006. Mai mult decât atât,
consideră pârâta că, creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă având în vedere că există două
variante ale actului adiţional, respectiv varianta 1 a creditoarei de 530.057,73 lei şi varianta 2
a debitoarei în valoare de 416.630,34 lei.
În subsidiar, pârâta a arătat că lucrările în litigiu nu au fost recepţionate prin procesul –
verbal de recepţie, întrucât la recepţie nu a fost prezentat actul adiţional nr. 2, deci comisia a
înţeles că se face recepţia lucrărilor din proiectul iniţial, nu a avut ştiinţă de aceste lucrări
suplimentare.
S-a mai susţinut că există suspiciunea că documentaţia aferentă facturilor în litigiu a
fost fabricată de creditor împreună cu specialiştii atraşi – extras din documentaţia - solicitare
aprobare extindere lucrări anexa 1, nu a fost respectată procedura legală de majorare a valorii
contractului – anexa 2, conform graficului de la măsura 322 ultimul dosar de plată a fost
întocmit în martie 2012, iar proiectul încheiat în iulie 2012; la data facturării nu mai era în
vigoare contractul nr. 5147/2010 având în vedere că ANRMAP a sancţionat contravenţional
autoritatea contractantă pentru actul adiţional nr. 2.
De asemenea, s-a precizat că nu există nici un memoriu tehnic pentru modificarea
soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, faptul că studiul de fezabilitate a fost încheiat în anul
2008, iar contractele s-au încheiat în anul 2010 nu include în categoria indivizibile aceste
lucrări – soluţia corectă ca proiectul să reactualizeze studiul de fezabilitate la începutul
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lucrărilor. Astfel, a concluzionat pârâta că, reprezentantul legal din acea vreme - primar CC a
dispus majorarea valorii de contract şi trebuie să răspundă personal.
În susţinerea întâmpinării au fost depuse la dosar înscrisuri.
Prin Încheierea din 09.04.2013, Tribunalul Botoşani - complet specializat litigii cu
profesioniştii, în temeiul art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi
înaintarea spre repartizare aleatorie unui complet specializat în materia contencios
administrativ şi fiscal – fond, din cadrul Secţiei a II-a Civilă din cadrul Tribunalului Botoşani.
Cauza a fost repartizată spre competentă soluţionare unui complet specializat în
materia contencios administrativ şi fiscal fiind reînregistrată sub nr. 11../40/2013*.
La termenul fixat pentru judecata cererii reclamanta a depus la dosar răspuns la
întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiilor, iar pe fond a susţinut că apărările
pârâtei sunt neîntemeiate, că obligaţia de plată a acesteia pentru suma de 516.592,59 lei este
certă, lichidă şi exigibilă, fiind confirmată de pârâtă atât prin semnarea şi ştampilarea
situaţiilor de lucrări, a facturilor fiscale, cât şi a proceselor – verbale de recepţie finală la
terminarea lucrărilor.
Asupra excepţiei necompetenţei materiale invocate în cauză instanţa s-a pronunţat prin
Încheierea din 15.05.2013, în sensul respingerii ei. Celelalte două excepţii invocate prin
întâmpinare au fost calificate de apărătorul pârâtei drept apărări de fond, motiv pentru care nu
vor mai fi analizate.
La termenul din 19.06.2013 pârâta AA a formulat cerere de chemare în garanţie a
numitului CC – fostul primar al comunei AA – solicitând ca, în cazul în care va cădea în
pretenţii, chematul în garanţie să fie obligat în locul pârâtei la plata sumei de 516.592,59 lei şi
cheltuieli de judecată.
Chematul în garanţie CC a depus la dosar întâmpinare (fila 75 şi următoarele Volumul
I dosar), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în garanţie cu motivarea că, în
cauză, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 60 alin. (1) Cod de procedură civilă.
Pe fondul cauzei, a susţinut chematul în garanţie că la momentul încheierii
contractului de lucrări nr. 5147/27.08.2010 şi a actului adiţional nr. 2 din 30.05.2011 avea
calitatea de primar al comunei AA şi în această calitate a semnat aceste acte ca reprezentant
legal al AA, în cauză neputându-i-se imputa vreo încălcare a dispoziţiilor legale.
A mai susţinut că în cadrul contractului de finanţare nr. C 3220.../ 01.07.2009 la
Anexa III, sunt menţionate cu titlu de cheltuieli diverse şi neprevăzute cheltuieli eligibile în
sumă de 529.787 lei fără TVA, în care urmau a fi incluse cheltuielile cu caracter imprevizibil.
După executarea contractului de lucrări nr. 5147/27.08.2010, aşa cum rezultă din memoriul
justificativ înregistrat sub nr. 3742 din 19.05.2011, AA prin primar a solicitat aprobarea
majorării valorii contractului cu suma de 416.630 lei reprezentând cheltuieli eligibile incluse
în contractul de finanţare ce urmau a fi decontate de la capitolul „cheltuieli diverse şi
neprevăzute”.
A mai arătat că toate cheltuielile suplimentare solicitate ce fac obiectul actului
adiţional nr. 2 îşi au izvorul în existenţa unor vicii şi omisiuni de proiectare ale studiului de
fezabilitate întocmit în anul 2008 pentru obiectivele „modernizare drumuri comunale în
comuna AA” şi „canalizare menajeră şi staţie de epurare, sat R, comuna R. judeţul B”.
Chematul în garanţie, având în vedere că respectivele cheltuieli erau prevăzute în
cadrul contractului de finanţare al proiectului derulat, a susţinut că a procedat în mod legal la
încheierea actului adiţional nr. 2 şi la întocmirea tuturor documentelor primind aviz favorabil
de la finanţator pentru acordarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute. Faptul că ulterior acestor
demersuri s-a întocmit de către finanţator Raportul de verificare nr. 537/24.2.2011 prin care
s-a considerat că toate cheltuielile neprevăzute ce făceau obiectul actului adiţional nr. 2/2011
nu întruneau caracterul „imprevizibil” nu îi poate fi imputat în mod personal primarului.
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Prin acelaşi înscris, chematul în garanţie CC a formulat, la rândul său, cerere de
chemare în garanţie a actualului primar al comunei AA - VV, solicitând obligarea lui la plata
sumei de 516.592,59 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor neprevăzute şi
imprevizibile, din contractul de finanţare încheiat de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit (APDRP) – MADR cu Comuna AA.
În fapt, a susţinut chematul în garanţie CC că după instalarea sa ca primar, în iunie
2012 şi reprezentant al AA, deşi a cunoscut despre faptul că în contractul de finanţare nr. C
322040810700033/01.07.2009 erau stipulate la cheltuieli neprevăzute şi diverse sume de bani
ce făceau obiectul Actului adiţional nr. 2 al contractului de lucrări nr. 5147/27.08.2010 şi a
cunoscut despre emiterea facturilor fiscale nr. nr. 4751 din 01.10.2012 în sumă de 203.190,63
lei, nr. 4752 din 01.10.2012 în sumă de 304.767,82 lei şi factura nr. 4753 din 01.10.2012 în
sumă de 8634,14 lei emise de către BB, iar ulterior după declanşarea procedurii de conciliere
privind contravaloarea acestor facturi, chematul în garanţie nu a întreprins nici un demers
juridic referitor la acţionarea în judecată a finanţatorului APDRP din cadrul MADR (şi nici
măcar în prezentul dosar nu a înţeles să formuleze o cerere de chemare în garanţie a
finanţatorului), care trebuia să plătească contravaloarea acestor pretenţii ce fac obiectul
dosarului prezent: 516.592,59, conform contractului de finanţare nr. C ....700033/ 01.07.2009.
Totodată, a menţionat chematul în garanţie că nici după ce i-a fost comunicată cererea
de chemare în judecată, actualul primar al comunei nu şi-a îndeplinit obligaţia de a chema în
garanţie finanţatorul pentru ca acesta să fie obligat să achite reclamantei pretenţiile solicitate
prin acţiune.
Cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 60 Cod de procedură civilă.
În apărare chematul în garanţie a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat administrarea
probei cu expertiză tehnică de specialitate, având ca obiectiv stabilirea faptului dacă lucrările
ce au făcut obiectul actului adiţional asigurau funcţionalitatea lucrărilor ce au făcut obiectul
contractului de finanţare.
La data de 09.10.2013 în cauză pârâta AA a formulat cerere de chemare în garanţie
împotriva persoanelor care au avut calitatea de diriginţi de şantier, respectiv P.F.A DD şi PFA
EE (filele 290 -291 volum II dosar 11../40/2013*), solicitând ca, în cazul în care va cădea în
pretenţii, chematele în garanţie să fie obligate în locul pârâtei la plata sumei de 516.592,59 lei
şi cheltuieli de judecată.
În drept, au fost invocate prevederile art. 60 Cod de procedură civilă.
În dovedirea cererii de chemare în garanţie au fost depuse înscrisuri, printre care şi
contractul de servicii nr. 8187/22.12.2010.
Faţă de cererea de chemare în garanţie, Asociaţia PFA DD şi PFA EE a depus
întâmpinare (filele 33 - 43 volum III dosar), prin care s-a solicitat în principal respingerea
cererii ca fiind nefondată.
Prin Încheierea din 20.11.2013, având în vedere solicitarea reclamantei şi a
reprezentantului chematului în garanţie CC, avocat AM, în baza art. 63 Cod de procedură
civilă, instanţa a încuviinţat ca cererea de chemare în garanţie formulată împotriva Asociaţiei
PFA DD şi PFA EE să se judece împreună cu cererea principală, chiar dacă a fost introdusă
peste termenul prevăzut de lege.
În apărare chemata în garanţie, prin apărător a solicitat administrarea probei cu
expertiză tehnică de specialitate, având ca obiectiv „să se verifice dacă Asocierea PFA DD şi
PFA EE şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul de servicii nr. 8187/22.12.2010”.
Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert PG se află la filele 52 - 68
volum III dosar, iar raportul de expertiză întocmit de expert AC, la filele 251 - 255 volum III
dosar.
Prin sentinţa nr. 1188 din 18.06.2014, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a hotărât următoarele:
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- admite acţiunea formulată de reclamanta BB în contradictoriu cu pârâta AA prin
primar;
- obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 516.592,59 lei reprezentând
contravaloarea lucrărilor executate şi neachitate de pârâtă, lucrări efectuate în baza Actului
Adiţional nr. 2/30.05.2011 la contractul de lucrări nr. 5147/27.08.2010;
- respinge cererea de chemare în garanţie a numitului CC formulată de pârâta AA;
- respinge cererea de chemare în garanţie a Asociaţiei DD – P.F.A. EE, formulată de
pârâta AA;
- respinge cererea de chemare în garanţie a numitului VV – actualul primar al AA,
formulată de chematul în garanţie CC;
- în baza art. 274 Cod procedură civilă, obligă pârâta să plătească reclamantei suma de
12.435 lei reprezentând cheltuieli de judecată;
- obligă chemaţii în garanţie CC şi Asociaţia P.F.A. DD – P.F.A. EE să plătească
fiecare expertului AC câte 1.000 lei (în total 2.000 lei) reprezentând onorariu expert;
- obligă chemaţii în garanţie CC şi Asociaţia P.F.A. DD – P.F.A. EE să plătească
fiecare expertului PG câte 2.500 lei (în total 5.000 lei) reprezentând onorariu expert;
- obligă pârâta AA să plătească în locul chemaţilor în garanţie suma de 2.000 lei
expertului AC şi suma de 5.000 lei expertului PG, cu titlu de cheltuieli de judecată;
- obligă pârâta AA să plătească chematului în garanţie CC suma de 2.500 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată (onorariu avocat);
- în baza art. 23 alin. (1) lit. b din Legea nr. 146/1997 dispune restituirea către
reclamantă a sumei de 1.153 lei reprezentând taxă de timbru plătită în plus faţă de cuantumul
legal.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele:
Pe data de 01.07.2009 , în cadrul proiectului FEADR finanţat prin Măsura 322 AA a
încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit contractul nr. C
3220.../01.07.2009 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru finanţarea
proiectului cu titlul: „Modernizare reţea drumuri comunale în comuna R., canalizare
menajeră şi staţie epurare achiziţionare de utilaje pentru gospodăria comunală, extindere
reţea distribuţie sat aa, comuna AA, achiziţionare de sistem audio – video pentru dotarea
căminului cultural al comunei AA”. La momentul semnării contractului de finanţare acesta
avea o valoare de 11.427.751 lei cu TVA (7.498.754 lei fără TVA) .
Pentru derularea acestui proiect AA, în calitate de achizitor, a încheiat în temeiul
O.U.G. nr. 34/2006, cu BB. (formată din S.C. LLLL S.R.L., S.C. TTT S.R.L., S.C. RRR
S.R.L. ŞI S.C. BB S.A. – lider), în calitate de executant contractul de lucrări nr. 5147 din
27.08.2010.
Obiectul contractului, potrivit art. 4 a fost stabilit ca fiind reprezentat de obligaţia
executantului de a executa şi finaliza „Proiectare şi execuţie: Modernizare drumuri comunale
în comuna A; Proiectare şi execuţie: canalizare menajeră şi staţie de epurare; Proiectare şi
execuţie: extindere reţea distribuţie sat aa, Comuna AA”.
Prin acelaşi articol 4.2 din contract, achizitorul s-a obligat să plătească executantului
suma de 6.840.654,543 lei reprezentând preţul contractului.
La data de 30.05.2011, părţile contractante au încheiat Actul Adiţional nr. 2 (fila 18
dosar nr. 1176/40/2013), prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu suma de
416.630,34 lei, fără TVA (516.621,2 lei inclusiv TVA.), sumă reprezentând cheltuieli diverse
şi neprevăzute. Întrucât pârâta a contestat valoarea sumei înscrisă în conţinutul actului
adiţional nr. 2 la contract, invocând faptul că reclamanta invocă o sumă de 516.621,2 lei, în
timp ce duplicatul ce îl deţine Comuna AA prevede suma de 416.630,34 lei, instanţa a
solicitat reclamantei, în cursul judecăţii, înfăţişarea în original a actului adiţional nr. 2/2011.
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Cu ocazia examinării originalului acestui înscris, instanţa a constatat că el conţine aceleaşi
consemnări cu copia depusă la fila 18 dosar 1176/40/2013.
Aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, necesitatea încheierii
respectivului act adiţional s-a datorat modificărilor şi schimbărilor din proiectul tehnic iniţial,
respectivele modificări şi schimbări fiind acceptate de către finanţator aşa cum rezultă din
Actul adiţional nr. 4/2011 la contractul nr. C 3220.../01.07.2009, încheiat între finanţatorul
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Comuna AA (filele 74 şi următoarele
volum III dosar).
Astfel, comparativ cu amplasamentele obiectivelor din faza de studiu de fezabilitate,
în faza de proiect tehnic şi implicit pentru întocmirea actului adiţional au intervenit mai multe
modificări după cum urmează: schimbarea amplasamentului conductei de canalizare de pe
acostament pe mijlocul drumului, desfaceri şi refaceri de drum pietruit, realizarea unui drum
de acces către staţia de epurare datorat schimbării amplasamentului ei iniţial, etc.
Aşa cum rezultă din susţinerile părţilor şi din înscrisurile ataşate la dosarul cauzei, din
valoarea lucrărilor contractate de pârâtă în speţă – valoarea contractului în sumă de
6.840.654,54 lei şi valoarea Act Adiţional nr. 2 în sumă de 516.621,2 lei, pârâta a plătit suma
de 6.811.430,71 lei, refuzând să plătească contravaloarea lucrărilor executate în baza actului
adiţional nr. 2 în sumă de 516.592,59 lei. Pârâta îşi motivează refuzul prin aceea că şi-ar fi
respectat toate obligaţiile legale asumate prin contract şi actele adiţionale, menţionând că
pretenţiile formulate de reclamantă nu sunt asumate prin contractul nr. 5147/2010, iar actul
adiţional nr. 2 ar fi încălcat cu eludarea prevederilor legale.
Susţinerile pârâtei sunt însă infirmate prin probele administrate în cauză , atât din
înscrisurile aflate la doar, cât şi din concluziile celor două rapoarte de expertiză, rezultând cu
certitudine că lucrările suplimentare efectuate de reclamantă în baza actului adiţional nr. 2 la
contractul nr. 5147/2010 au fost realizate la solicitarea autorităţii contractante (a se vedea
invitaţia de participare nr. 3632/16.05.2011).
Totodată instanţa a reţinut că suma înscrisă în actul adiţional nr. 2, ce face obiectul
prezentei judecăţi, are acoperire în contractul de finanţare C 3220.../01.07.2009, fiind
acceptată la plată de finanţator, aşa cum rezultă din actul adiţional nr. 4/16.09.2011 încheiat
între Comuna AA şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Astfel conform
Anexei nr. III din actul adiţional menţionat valoarea eligibilă a proiectului este în sumă de
7.279.053 lei, din care la capitolul 5.3 – diverse şi neprevăzute este specificată suma de
529.787 lei.
A apreciat instanţa că prin încheierea Actului adiţional nr. 2 la contractul nr.
5147/2010 nu au fost încălcate prevederile art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, aşa cum a
susţinut pârâta, întrucât din concluziile raportului de expertiză PG (fila 65 volum III dosar)
rezultă cu certitudine că „pentru buna funcţionare a întregului sistem de canalizare , inclusiv
staţia de epurare, în situaţia reală din teren era absolut necesară modificarea amplasamentelor
traseelor şi a diametrelor conductelor de canalizare.”
Totodată, în concluziile raportului de expertiză AC (fila 124 volum III dosar) se
menţionează că documentaţia iniţială a fost întocmită în anul 2008, că în anul 2010 au avut
loc precipitaţii abundente datorită cărora s-a observat necesitatea protecţiei terasamentelor
drumurilor precum şi a şanţurilor de evacuare, prin betonarea lor pe anumite porţiuni. Astfel,
„în ideea evacuării cât mai rapide a apelor meteorice s-a procedat la schimbarea profilului
transversal al drumului…” Realizarea acestor lucrări asigură funcţionalitatea obiectivului,
fiind însuşite de reprezentantul legal al beneficiarului şi recepţionate de către comisia de
recepţie prin procesul verbal de recepţie nr. 7065/26.09.2011 .
Instanţa şi-a însuşit aceste concluzii ale experţilor, având în vedere că se coroborează
cu înscrisurile întocmite de dirigintele de şantier al beneficiarului.
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Referitor la lucrările efectiv realizate de executant şi nedecontate de achizitor, instanţa
şi-a însuşi concluziile celor două rapoarte de expertiză atât în ceea ce priveşte identificarea
lucrărilor real executate şi determinarea valorii lor, având în vedere că concluziile experţilor
se coroborează atât cu susţinerile reclamantei şi ale chemaţilor în garanţie, dar şi cu
înscrisurile depuse la dosar de părţi. Astfel lucrările suplimentare realizate în baza actului
adiţional nr. 2 la contractul nr. 5147/2010 au fost evidenţiate de reclamantă în facturile fiscale
nr. nr. 4751 din 01.10.2012 în sumă de 203.190,63 lei, factura fiscală nr. 4752 din 01.10.2012
în sumă de 304.767,82 lei şi factura fiscală nr. 4753 din 01.10.2012 în sumă de 8634,14 lei.
Aceste facturi au fost emise în temeiul Actului Adiţional nr. 2/30.05.2011 însuşit de ambele
părţi contractante, a situaţiilor de lucrări confirmate de dirigintele de şantier – reprezentantul
Comunei AA şi a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7065 din
26.09.2011, nr. 7875 din 28.10.2011 şi nr. 7070 din 20.09.2011 semnate de debitoare fără
obiecţiuni.
Faţă de situaţia de fapt reţinută, instanţa a apreciat ca fiind întemeiată cererea
reclamantei, pe care în baza art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006, art. 969 Cod civil şi a
contractului nr. 5147/2010, a admis-o.
Pe cale de consecinţă, a obligat pârâta U.A.T. AA prin primar să plătească reclamantei
suma de 516.592,59 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate şi neachitate de
pârâtă, lucrări efectuate în baza Actului adiţional nr. 2/30.05.2011 la contractul de lucrări nr.
5147/27.08.2010.
Cu privire la cererile de chemare în garanţie formulate de AA prin primar împotriva
fostului primar CC cât şi a Asociaţiei P.F.A. DD – P.F.A. EE, instanţa le-a respins având în
vedere următoarele considerente:
În ceea ce priveşte pe chematul în garanţie CC, aşa cum rezultă din înscrisurile cauzei,
la momentul încheierii contractului de lucrări nr. 5147/27.08.2010 şi a actului adiţional nr. 2
din 30.05.2011, acesta avea calitatea de primar al comunei şi, în această calitate, a semnat
aceste acte ca reprezentant legal al AA, în cauză neputându-i-se imputa vreo încălcare a
dispoziţiilor legale.
Cu privire la suma ce face obiectul prezentei judecăţi, aşa cum s-a reţinut în
considerentele prezentei sentinţe, instanţa a apreciat că aceasta este datorată de achizitor în
calitatea sa de beneficiar al lucrărilor şi nu pentru existenţa vreunei culpe.
Cheltuielile suplimentare solicitate în cauză, ce fac obiectul actului adiţional nr. 2 îşi
au izvorul în existenţa unor omisiuni de proiectare ale studiului de fezabilitate întocmit în anul
2008 pentru obiectivele „Modernizare drumuri comunale în comuna AA” şi „canalizare
menajeră şi staţie de epurare, sat Aa, comuna AA judeţul XX”, lucrările suplimentare fiind
determinate de unele circumstanţe imprevizibile - ploile abundente din anul 2010.
Chematul în garanţie a procedat în mod legal la încheierea actului adiţional nr. 2 şi la
întocmirea tuturor documentelor, aspect ce rezultă şi din avizul favorabil primit de la
finanţator pentru acordarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute.
În ceea ce o priveşte pe chemata în garanţie Asociaţia P.F.A DD – P.F.A. EE instanţa
a reţinut că această entitate a avut calitatea de reprezentant tehnic al beneficiarului. Cele două
PFA au avut atribuţii de reprezentare directă în derularea contractului şi au semnat toate
documentele prin care s-au verificat şi recepţionat lucrările ce au făcut obiectul contractului
de lucrări nr. 5147/27.08.2010. Din concluziile rapoartelor de expertiză tehnică întocmite în
cauză rezultă că P.F.A. DD şi P.F.A. EE şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul nr.
8187/22.12.2010, încheind documente pe parcursul execuţiei lucrărilor din care rezultă
conformitatea lor cu proiectul şi dispoziţiile de şantier. Astfel în sarcina P.F.A. DD şi P.F.A.
EE nu s-a reţinut vreo culpă în executare contractului, care să justifice admisibilitatea unei
cereri de chemare în garanţie.
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Cu privire la cererea de chemare în garanţie a numitului VV (actualul primar al AA),
formulată de chematul în garanţie CC, instanţa a respins-o, de asemenea, având în vedere
modalitatea de soluţionare a primei cereri de chemare în garanţie şi lipsa unui raport
obligaţional.
În baza art. 274 Cod procedură civilă, având în vedere solicitarea reclamantei şi
calitatea de parte căzută în pretenţii a pârâtei, instanţa a obligat pârâta să plătească reclamantei
suma de 12.435 lei reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru (772 lei) şi
onorarii experţi.
Totodată, având în vedere că prin Încheierea din 30.04.2004 s-a stabilit în sarcina
chemaţilor în garanţie obligaţia de plată către experţi a unei părţi din onorariu în funcţie de
obiectivele la expertiză formulate şi că în cursul judecăţii aceştia nu au achitat sumele stabilite
în sarcina lor, instanţa i-a obligat să plătească fiecare expertului AC câte 1.000 lei (în total
2.000 lei) reprezentând onorariu expert, iar expertului PG câte 2.500 lei (în total 5.000 lei)
reprezentând onorariu expert.
Faţă de modalitatea de soluţionare a cererilor de chemare în garanţie, în temeiul art.
274 Cod de procedură civilă instanţa a obligat pârâta AA să plătească în locul chemaţilor în
garanţie suma de 2.000 lei expertului AC şi suma de 5.000 lei expertului PG, cu titlu de
cheltuieli de judecată şi să plătească chematului în garanţie CC suma de 2.500 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată (onorariu avocat).
Având în vedere că în raport de prevederile O.U.G. nr. 34/20069 reclamanta datora
taxă de timbru în cuantum de 772 lei, iar aceasta a achitat cu acest titlu suma de 1925 lei, în
baza art. 23 alin. (1) lit. b din Legea nr. 146/1997(în vigoare la data introducerii acţiunii),
instanţa a dispune restituirea către reclamantă a sumei de 1.153 lei reprezentând taxă de
timbru plătită în plus faţă de cuantumul legal.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs, în termen legal, pârâta AA şi a solicitat
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună, în principal, admiterea recursului şi, în
rejudecare, modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată,
iar în subsidiar, în situaţia menţinerii în tot sau în parte a hotărârii recurate, admiterea cererilor
de chemare în garanţie.
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 28716 şi urm. din O.U.G.
nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006, Ordinul nr. 1792/2002, Codul de procedură civilă, pârâta a
arătat că instanţa de fond a interpretat greşit probatoriul administrat, concluzionând eronat
acceptarea de către finanţator a modificărilor cuprinse în Actul adiţional nr. 2/30.05.2011.
Astfel, a arătat că la momentul semnării actului adiţional dl. CC, în calitate de
ordonator de plăţi, nu avea dreptul să angajeze financiar unitatea administrativ teritorială în
lipsa asigurării finanţării lucrărilor suplimentare care au făcut obiectul Actului adiţional
nr.2/30.05.2014.
Procedând în acest mod, chematul în garanţie a încălcat în mod direct prevederile
Ordinului nr.1792 din 24/12/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Mai mult, acesta a
încălcat şi dispoziţiile imperative ale H.G. nr. 925/2006 (art. 14) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din O.U.G. nr. 34/2006 – aspecte semnalate inclusiv în Notele de concluzii scrise
depuse la instanţa de fond, care au rămas neanalizate de instanţa de judecată, care în mod
greşit a reţinut că suma înscrisă în Actul adiţional nr. 2 are acoperire în contractul de finanţare
nr. C ...700033/01.07.9.2009, fiind acceptată la plată de finanţator, aşa cum rezultă din Actul
adiţional nr. 4/16.09.2011. Or, este total greşită şi contradictorie această concluzie, deoarece,
reţinând că abia la data de 16.09.2011 s-a acceptat de către finanţator documentaţia pentru
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actul adiţional nr. 4, totuşi argumentează că suma înscrisă în actul adiţional nr. 2/30.05.2011
avea acoperire.
Prin urmare, nu se poate susţine faptul că existau fonduri pentru a fi repartizate unor
lucrări neprevăzute, cât timp finanţatorul Proiectului, respectiv APDRP nu îşi dăduse acceptul
mai înainte de semnarea unui act adiţional la contractul de lucrări.
Aşadar, este de netăgăduit faptul ca dl. CC este persoana responsabilă pentru existenta
acestui litigiu în care unitatea administrativ teritorială are calitatea de pârâtă. Se observă că
este şi singura persoană care şi-a asumat în mod ilegal semnarea Actului adiţional nr.
2/30.05.2011, lipsind semnătura persoanei care acorda viza contabilă pentru cheltuielile
angajate de către primărie.
În concluzie, consideră că instanţa de fond a soluţionat în mod greşit cererea în
garanţie formulata împotriva d-lui CC, fiind demonstrat faptul că, prin încălcarea dispoziţiilor
legate, acesta a angajat Comuna AA într-o convenţie oneroasă fără să se asigure că obligaţiile
de plată vor putea fi îndeplinite şi, prin urmare, solicită admiterea ei şi obligarea acestuia la
plata oricărei sume pretinse şi eventual dovedite de către reclamantă.
Totodată, recurenta a arătat că în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de
chemare în garanţie a P.F.A. DD O – P.F.A. EE, fără a analiza cu atenţie concluziile
rapoartelor de expertiză.
Astfel, solicită a se avea în vedere că niciuna dintre situaţiile de plată pentru lucrările
suplimentare invocate de către reclamantă nu au fost însuşite de dl. CC, în calitate de
ordonator de credite, acestea fiind semnate şi stampilate doar de către diriginţii de şantier şi,
prin urmare, solicită ca aceştia să fie obligaţi la plata sumelor pretinse de către reclamantă,
întrucât nu şi-au îndeplinit atribuţiile faţă de beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna AA.
Pe fondul cererii de chemare în judecată, pârâta recurentă a arătat că instanţa de fond
nu a analizat mai multe aspecte invocate în apărare, respectiv:
Referitor la suma de 245.780,5 lei (fără TVA), recurenta consideră că nu s-au dovedit
pretenţiile rezultate din factura nr. 4751/01,10.2012, neconcordanţa sumelor din actele
întocmite de către reclamantă conducând la netemeinicia lor cu atât mal mult cu cât la data de
4.12.2013 reclamanta a participat la recepţia finală a lucrărilor pentru toate cele trei obiective
(modernizare drumuri, canalizare şi extindere reţea distribuţie) şi a recunoscut că a executat şi
predat lucrările a căror valoare este inferioară celor solicitate prin cererea de chemare în
judecată.
În ceea ce priveşte suma de 163.863,41 lei (fără TVA), se apreciază că această sumă
nu are suport în lucrări executate în mod legal în teren. De altfel, nici expertul desemnat
pentru Obiectivul Canalizare şi staţie de epurare nu a reuşit să găsească o concordanţă între
înscrisurile prezentate şi lucrările din teren, fapt pentru care a lăsat fără răspuns obiectivul nr.
1, deoarece nu a fost prezentată concordanţa lucrărilor real executate în teren cu situaţiile de
lucrări întocmite şi semnate de diriginţii de şantier.
Din aceste motive, consideră recurenta că nu s-a răspuns la primul obiectiv, prin care
instanţa ar fi avut posibilitatea să cunoască dacă lucrările real executate în teren au fost
realizate cu respectarea aferentă a documentelor întocmite şi semnate de diriginţii de şantier,
din raport desprinzându-se doar concluzia că acestea au fost realizate fizic de către constructor
– apărări formulate în faţa instanţei de fond, dar la care nu s-a răspuns prin sentinţa atacată.
De asemenea, recurenta arată că răspunsul la obiectivul nr. 2 nu poate fi reţinut ca
fiind concludent, neavând suport în documentaţia scrisă – aspect în raport cu care, din nou,
instanţa de fond nu s-a pronunţat.
În ceea ce priveşte obiectivul nr. 4, recurenta consideră că expertul nu a răspuns, ci
doar a preluat opinia proiectanţilor
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Referitor la obiectivul nr. 5, se arată că expertul nu a emis o concluzie finală, cu
privire la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către dirigintele de şantier.
Au fost ignorate, de asemenea, de către instanţa de fond şi obiecţiunile cu privire la
suma de 6.063,01 lei (fără TVA), menţionată de reclamantă în factura nr. 4753/01.10.2012 ca
fiind contravaloarea unor lucrări conform anexelor.
Pentru cele învederate, pârâta recurentă a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost
formulat.
Chemaţii în garanţie CC, PFA DD şi PFA EE au formulat întâmpinări, prin care au
solicitat respingerea recursului ca nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de
judecată.
Prin notele de concluzii, intimata reclamantă BB a solicitat respingerea recursului ca
nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei nr. 1188/2014 a Tribunalului
Botoşani.
Recursul este nefondat şi va fi respins pentru următoarele considerente:
1. Reclamanta intimată, în calitatea sa de ofertant câştigător şi executant al lucrării în
discuţie este parte a contractului de execuţie atribuit în procedura achiziţiei publice, dar este
terţ în raport de contractul de finanţare încheiat între A.P.D.R.P. şi AA, astfel încât, întreaga
dezbatere cu privire la acceptarea/neacceptarea de către finanţator a modificărilor la contractul
de execuţie este străină de cauza dedusă judecăţii în prezentul dosar.
De asemenea, este irelevantă, sub aspectul acţiunii în despăgubiri formulată de
reclamantă, împrejurarea că unitatea administrativ teritorială nu dispunea de fondurile
necesare pentru angajarea de lucrări, această chestiune având eventual consecinţe sub aspectul
încălcării, de către primar, a atribuţiilor de ordonator de credite, dar neputând constitui un
motiv de exonerare în raport de temeiul juridic invocat de reclamantă – răspunderea civilă
contractuală, din acest punct de vedere, actele organelor de conducere ale persoanei juridice
fiind actele persoanei juridice însăşi.
În ceea ce priveşte răspunderea civilă a fostului primar, fiind pusă în discuţie pe calea
unei cereri de chemare în garanţie, aceasta urmează şi nu premerge discuţiei vizând
răspunderea contractuală a pârâtei recurente şi va fi analizată după cercetarea criticilor vizând
admiterea acţiunii principale, aceleaşi considerente şi aceeaşi soluţie fiind valabile şi pentru
criticile ce privesc respingerea cererii de chemare în garanţie a dirigintelui de şantier.
2. Pe fondul cauzei, Curtea constată că în cauză sunt îndeplinite toate condiţiile pentru
angajarea răspunderii civile contractuale a pârâtei.
Astfel, reclamanta a făcut dovada că a executat în favoarea pârâtei lucrările stabilite
prin actul adiţional nr. 2 la contractul nr. 5147/27.08.2010, emiţând un nr. de 3 facturi: nr.
4571/1.10.2012, nr. 4572/1.10.2012 şi nr. 4573/1.10.2013, în valoare totală de 516.592,59 lei,
facturi însoţite de situaţii de lucrări semnate de diriginţii de şantier PFA DD şi PFA EE
diriginţi de şantier care erau responsabili contractuali tehnici ai pârâtei în ceea ce priveşte
aceste lucrări.
Cum aceste lucrări, care, conform expertizelor efectuate, au fost executate de către
reclamantă (diferenţa de 1671,12 lei rezultată în minus în tabelul nr. 2 „”Hidranţi” putând fi
compensată cu cea rezultată în plus, în tabelul nr. 1 „Desfacere-refacere drum” rubrica 2, 10 şi
11) nu au fost achitate de reclamantă deşi au fost convenite prin actul adiţional nr. 2 la
contract, în mod corect prima instanţă a constatat întrunite elementele răspunderii civile
contractuale şi a obligat-o pe aceasta la plata sumelor datorate.
3. Referitor la cererile de chemare în garanţie, Curtea reţine că, în ceea ce priveşte
diriginţii de şantier, nu este îndeplinită condiţia producerii unui prejudiciu, aceasta pentru că,
aşa cum rezultă din expertizele efectuate în cauză şi din considerentele de la punctul 1,
lucrările contractuale au fost executate. Ca urmare, eventualele neregularităţi în ceea ce
priveşte prezentarea şi actualizarea situaţiilor de plată, neînsuşirea de către ordonatorul de
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credite a acestor situaţii pot fi analizate eventual din perspectiva neexecutării obligaţiilor
asumate contractual şi nu din cea a săvârşirii unui act ilicit.
Referitor la cererea de chemare în garanţie a fostului primar CC, în calitatea sa de
ordonator de credite, Curtea reţine că ceea ce i se impută acestuia nu este o atitudine culpabilă
în executarea contractului (de altfel, în lipsa prejudiciului, această discuţie ar fi lipsită de sens)
ci o atitudine culpabilă în momentul încheierii contractului, respectiv „aprobarea de
angajamente legale fără asigurarea că au fost rezervate şi fondurile publice necesare plăţii
acestora”. Or, cum o asemenea acţiune este sancţionată drept contravenţie prin dispoziţiile
Legii nr. 273/2006, cererea de chemare în garanţie fundamentată pe încălcarea dispoziţiilor
legale sus menţionate nu poate fi decât inadmisibilă.
În consecinţă, constatând legală şi temeinică soluţia primei instanţe, în temeiul art. 312
Cod procedură civilă, Curtea va respinge recursul ca nefondat, cu completarea motivării în
sensul celor prezentate anterior.
În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, Curtea va obliga recurenta la plata
cheltuielilor de judecată solicitate de intimaţii chemaţi în garanţie.
5. Achiziţie publică. Ofertă conformă fişei de date dar caracteristicile tehnice ale
utilajelor diferite de cele din ofertă şi din fişa de date. Neconformitate.
Împrejurarea că CNSC a reţinut existenţa aceloraşi motive de inadmisibilitate a
celeilalte oferte, nu constituie o pronunţare asupra inadmisibilităţii acesteia (competenţă ce
revine comisiei de evaluare), ci o aplicare a principiului transparenţei şi nediscriminării.
Contestatorul a oferit un produs având aceleaşi specificaţii tehnice ce se regăsesc în
fişa produsului emisă de furnizorul S.C. X S.R.L., dar care nu respectă specificaţiile tehnice
din caietul de sarcini.
Situaţia ofertantului câştigător este diferită, în sensul că acesta a prezentat, atât în
ofertă cât şi urmarea solicitării de clarificări, fişe tehnice din care rezultă respectarea
specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, însă fişa produsului emisă de acelaşi furnizor
S.C. X S.R.L. nu confirmă respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini.
Astfel, ofertantul desemnat câştigător a oferit un produs cu specificaţii tehnice diferite
de cele din fişa produsului emisă de furnizorul S.C. X SRL dar care, prin fişele tehnice
întocmite de respectivul ofertant, ar fi respectat specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
Aşadar, cei doi ofertanţi au oferit aceleaşi produse, ceea ce diferă fiind
caracteristicile indicate în propunerea tehnică, caracteristici care însă nu erau conforme
realităţii în ceea ce îl priveşte pe ofertantul desemnat câştigător. Fişele produselor emise de
furnizorul S.C. X SRL confirmă alţi parametri decât cei solicitaţi.
Consiliul nu şi-a arogat atribuţiile Comisiei de evaluare privind declararea
inadmisibilităţii ambelor oferte. Consiliul nu a făcut decât să constate că autoritatea a reţinut
inadmisibilitatea ofertei SC „Y” SRL şi că situaţia acestui ofertant este identică cu a celuilalt
ofertant, principiul egalităţii de tratament şi al nediscriminării operatorilor economici (art. 2
lit. b din O.U.G. nr. 34/2006) impunând anularea procedurii de atribuire.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 282 din 11.02.2016)
Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 27.11.2015 şi înregistrată sub nr. 996/39/2015, petenta SC „A-A” SRL, prin
administrator I. a solicitat, potrivit art. 285 din O.U.G. nr. 34/2006, admiterea plângerii
formulată împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) nr.
1922/C6/2064 din 11.11.2015, modificarea deciziei atacate, în sensul admiterii în totalitate a
contestaţiei.
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În motivarea plângerii, petenta a arătat că, în fapt, S.C.A S.A. a iniţiat procedura de
achiziţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie pentru obiectivul
„Reabilitare, modernizare, extindere şi mansardare sediu administrativ A”.
La data de 01.09.2015 s-a încheiat procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
nr. 17583, conform căruia pentru această lucrare s-au depus 2 oferte, respectiv oferta SC „AA” SRL şi oferta Asocierii SC„G C” SRL S. – SC „L I” SRL. Ambele oferte au consemnat
aceeaşi perioadă de garanţie acordată lucrărilor – 60 luni şi aceeaşi durată de execuţie a
lucrărilor – 10 luni, diferenţa fiind făcută de propunerea financiară, respectiv oferta SC „A-A”
SRL fiind mai mică decât oferta concurentă, respectiv 3.405.095,83 lei în comparaţie cu suma
de 3.997.905,78 lei ofertată de Asociere.
A mai arătat petenta că, ulterior, în urma evaluării ofertelor, i-a fost transmis rezultatul
procedurii, prin Adresa nr. 20683/14.10.2015, prin care i s-au adus la cunoştinţă următoarele:
„oferta dumneavoastră a fost declarată respinsă deoarece a fost considerată neconformă
conform art. 79 şi art. 36 alin. (2) lit. a din H.G. nr. 925/2006”.
Petenta a mai învederat că împotriva acestui rezultat al procedurii a formulat
contestaţie, care a făcut obiectul dosarului nr. 2064/C6, soluţionat prin Decizia CNSC nr.
1922 din 11.11.2015, decizie în baza căreia s-a admis contestaţia formulată de SC A-A SRL
în contradictoriu cu S.C.A S.A.; s-a anulat raportul procedurii de atribuire nr.
20682/14.10.2015 şi actele subsecvente acestuia şi s-a dispus continuarea procedurii de
atribuire cu evaluarea ofertelor, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, în considerarea
celor arătate în motivare. Decizia este obligatorie şi împotriva ei se poate formula plângere în
termen de 10 zile de la comunicare.
Prin considerentele reţinute în decizie – în opinia petentei – s-a făcut o greşită aplicare
a legii speciale, cu încălcarea dispoziţiilor art. 72 alin. 2 lit. b) şi i) din H.G. nr. 925/2006,
respectiv prin concluzia emisă la pag. 18, ultimul paragraf din Decizia CNSC: „În ceea ce
priveşte motivul de respingere a ofertei contestatorului legat de fişa tehnică nr. 11/04/1/2011 –
„Agregat de răcire”, Consiliul nu va mai proceda la analiza temeiniciei lui, deoarece, oricare
ar fi rezultatul acestei analize, cele două oferte depuse nu pot fi considerate admisibile”.
Petenta critică această concluzie întrucât asupra admisibilităţii sau inadmisibilităţii
unei oferte se poate pronunţa doar Comisia de evaluare, potrivit art. 72 alin. (2) lit. b) şi i) din
H.G. nr. 925/2006, iar CNSC poate, în acord cu dispoziţiile art. 278 din O.U.G. nr. 34/2006,
să analizeze legalitatea şi temeinicia hotărârii luate de către aceasta şi concretizată într-un act.
În speţă, pronunţându-se în sensul că ambele oferte depuse „nu pot fi considerate
admisibile” CNSC a obligat autoritatea contractantă la o singură acţiune posibilă şi anume la
respingerea celor două oferte, fără a mai reevalua pe fond aspectele analizate.
Consideră că soluţia legală era aceea de a admite/respinge argumentele prezentate de
SCA-A SRL şi cu privire la cel de-al treilea motiv prevăzut în adresa de comunicare a
rezultatului, stabilind dacă acest motiv a fost sau nu a fost întemeiat.
În fapt, demersul societăţii de a contesta rezultatul procedurii a avut doar formal
rezultatul admiterii contestaţiei, întrucât, prin considerentele sale, completul de soluţionare a
realizat o evaluare efectivă a celor două oferte şi a stabilit în locul comisiei de evaluare că
acestea nu pot fi decât respinse pentru faptul că nu au ofertat pompele cu parametrii tehnici
indicaţi în caietul de sarcini.
În opinia petentei, CNSC a omis să observe faptul că obiectul contractului este acela
de execuţie lucrări de reabilitare sediu şi nu de furnizare produse şi, faţă de acest aspect,
trebuia să constate că este necesară reevaluarea pentru a posibilitatea ambilor ofertanţi de a
remedia erorile referitoare doar la parametri tehnici ai pompelor H şi Q, parametri care pot fi
remediaţi chiar prin înlocuire, întrucât diferenţa care ar rezulta faţă de pompele ofertate ar fi
total nesemnificativă, raportat la întreaga ofertă financiară şi nu ar produce nici un prejudiciu
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autorităţii contractante, cu atât mai mult cu cât s-ar menţine valoarea întregii propuneri
financiare.
Totodată, petenta se consideră vătămată de către CNSC prin lipsa analizei şi asupra
motivului de respingere nr. 4, respectiv Agregatul de răcire, întrucât, dacă se pronunţa prin
admiterea criticilor invocate, autoritatea contractantă era obligată în procesul de reevaluare să
nu-l mai reţină ca o neconformitate, iar dacă se pronunţa în sensul respingerii, avea
posibilitatea să-şi formuleze apărările în cadrul plângerii de faţă.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, autoritatea contractantă intimată S.C.A S.A S. a
arătat că Decizia CNSC de declarare ca inadmisibilă a unei oferte este într-adevăr nelegală,
această entitate neavând atribuţii legale de luare a unei astfel de măsuri, putându-se pronunţa
doar în sensul prevederilor art. 278 din O.U.G. nr. 34/2006, articol care prevede posibilitatea
admiterii contestaţiei şi a luării unor măsuri de remediere a actului atacat (alin. 4), a
respingerii contestaţiei ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind
introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţie, precum şi
pe orice altă excepţie de procedură sau de fond (alin. 5), iar în funcţie de soluţia pronunţată,
CNSC va decide asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică (alin. 6).
Se observă astfel, în mod clar, că decizia CNSC este nelegală. În acest sens CNSC a
anulat raportul procedurii şi a dispus continuarea acestei proceduri, măsuri pentru care a avut
temei legal, chiar dacă aceste măsuri au fost neîntemeiate, raportat la faptul că prin motivare a
fost admisă soluţia de neconformitate a Comisiei de evaluare, dispunând în acelaşi timp:
„evaluarea ofertelor, în termen de 10 zile, cu luarea în considerare a celor arătate în
motivare”, obligând astfel autoritatea contractantă la declararea ca neconformă a ambelor
oferte depuse de cei doi ofertanţi participanţi, situaţie ilegală, raportat la soluţiile pe care le
poate lua CNSC.
Consideră că nu ar putea opera nici o modificare a elementelor tehnice ofertate,
motivat şi de faptul că o asemenea modificare s-ar încadra în prevederile art. 79, nefiind de o
abatere tehnică minoră, ci de o necorespondenţă clară între caracteristicile tehnice, obligatorii
impuse prin caietul de sarcini şi cele ofertate.
Se observă, în mod clar, că a fost respectat principiul tratamentului egal şi prin aceea
că întrebarea din solicitarea de clarificări a fost aceeaşi pentru ambii ofertanţi. În acest sens,
caracterul clar şi precis al întrebării rezultă şi din faptul că Asocierea SC„G C” SRL S. – SC
„L I” SRL a adus clarificări care au fost de natură a acoperi îndoielile/dubiile/întrebările
Comisiei de evaluare, răspunsul contestatoarei având acelaşi efect, acesta susţinând
caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate iniţial.
Referitor la lipsa analizei motivului de respingere nr. 4, respectiv Agregatul de răcire,
autoritatea contractantă a arătat că, într-adevăr, soluţia CNSC este nelegală, această entitate
având obligaţia de soluţionare a contestaţiei în integralitatea ei – potrivit art. 276, Consiliul
soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primiri dosarului achiziţiei
publice de la autoritatea contractantă.
Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal la data de 3.12.2015, înregistrată sub nr. 997/39/2016 şi conexată la dosarul nr.
996/39/2015 (prin Încheierea de şedinţă din 26.01.2016), autoritatea contractantă S.C.”A”S.A.
a solicitat ca, în temeiul art. 285 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 34/2006, să se dispună anularea
Deciziei Decizia nr. 1922/C6/2064 din 11.11.2015, Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor, ca fiind nelegală şi netemeinică cu consecinţa anulării rezultatului procedurii
emis în baza deciziei sus menţionate.
În motivarea plângerii, petenta a arătat că nu au fost respectate obligaţiile impuse prin
Fişa de date, respectiv Formular nr. 23, prin care, „Ofertantul va descrie metodologia de
execuţie a lucrărilor cu respectarea soluţiei tehnice din Caietul de sarcini, inclusiv descrieri
detaliate pentru metodele de lucru, pentru componentele majore ale lucrărilor (se vor detalia
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procedurile tehnice de execuţie, adaptate obiectivelor investiţiei curente). Orice ofertă ce va
prezenta proceduri tehnice de execuţie ale lucrărilor, la modul general neadaptate la specificul
lucrărilor obiectivelor investiţiei curente va fi respinsă ca neconformă.”
În acest sens, documentul depus, respectiv Formularul nr. 23 – Metodologia executării
lucrărilor are caracter general, nefiind raportată la specificul lucrării.
Comisia a redat câteva din exemplele găsite în cadrul documentului depus, care
conduc la concluzia nerespectării condiţiei impuse, precizând că numerotarea nu este
limitativă.
Exemple:
- Metodologia executării lucrărilor de desfacere a şarpantei, pag. 385 – Desfacere
elemente termoizolatoare – şarpanta imobilului nu conţine elemente termoizolante care să
necesite desfacere. Astfel, această prevedere nu este adaptată obiectului investiţiei curente,
fiind o formulare generală;
- Metodologia executării lucrărilor de desfacere a şarpantei, pag. 385. Societatea
foloseşte tehnologii şi utilaje performante din punct de vedere tehnic pentru ca zgomotul
produs în incinta şantierului să nu fie o sursă de disconfort pentru vecinătăţi şi să nu
depăşească nivelul admis de zgomot de cca. 50.55 DB. – nefiind precizate tehnologiile şi
utilajele individualizate obiectului, această prevedere nu este adaptată obiectivului investiţiei;
- Metodologia executării lucrărilor de desfacere a şarpantei, pag. 385. La realizarea
finisajelor interioare şi exterioare a clădirilor situate în zone urbane aglomerate se va utiliza
tubulatura de evacuare a molozului şi a eventualelor deşeuri de şantier cât şi plase de protecţie
exterioară - având în vedere că se precizează situaţia clădirilor situate în zone urbane
aglomerate, este clară prevederea generată. Se trage concluzia că în zonele urbane
neaglomerate nu se impune luarea măsurilor prevăzute. Această prevedere nu este adaptată
obiectivului investiţiei curente, fiind o formulare generală;
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 387 Generalităţi
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 387 - Graficele de lucru. În
vederea respectării ordinii de desfacere, constructorul, funcţie de dotare şi de baza datelor din
proiect - Având în vedere că la momentul compunerii metodologiei de lucru ofertantul avea
acces la datele din proiect, formularea „funcţie de dotarea şi de baza datelor din proiect" este
o formulare cu caracter general, neadaptată specificului lucrărilor obiectivelor investiţiei
curente;
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 388. Reguli generale privind
execuţia lucrărilor de demolare. În acest sens trebuie respectate în execuţie câteva reguli cu
caracter general, care vor sta la baza întocmirii fişelor tehnice. Alegerea unui constructor care
are potenţialul tehnic de a recupera, recondiţiona şi refolosi o cantitate cât mai mare din
materialul demolat. Formulare cu caracter general, având în vedere că această procedură s-ar
aplica clar la constructorul care a compus această metodologie, nefiind posibilă alegerea unui
alt constructor;
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 388. Reguli generale privind
execuţia lucrărilor de demolare;
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, a elementelor de construcţii la
clădiri cu structura de rezistenţă din zidărie şi beton pag. 390, Tehnologia demolării propriuzise. Obiect şi domeniu de aplicare. Prezentul capitol se referă la principii şi reguli tehnice
generale şi de detaliu privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton armat şi
recomandări privind posibilităţile de recuperare şi reutilizare a materialelor rezultate;
- Metodologia executării lucrărilor de terasamente pentru fundaţii – subziduri pag. 395
Domeniu 2.1 – Procedura se aplică tuturor lucrărilor de terasamente (săpături şi umpluturi de
pământ) în construcţii de clădiri, căi ferate, drumuri şi hidrotehnice, în mod diferenţiat, după
destinaţia şi tipul construcţiei din care fac parte. 2.2. - În cazul unor lucrări speciale,
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prevederile prezentei proceduri se vor completa prin condiţii tehnice speciale, anexate
proiectului sau specificate în contractul încheiat cu investitorul;
- Metodologia de execuţie a lucrărilor de cofrare pag. 402 – 6.1.4. – Dotarea
formaţiilor de dulgheri de la atelierele de confecţii a cofrajelor de lemn cu maşini unelte,
scule, dispozitive şi aparate de măsură şi control, precum: maşina de tăiat la grosime, maşina
de geluit, circulara, maşina de făţuit, rindele, boloboc, furtune de nivel, metru şi ruletă de
măsurat lungime, echere, tipare, şabloane, fire cu plumb, etc., precum şi dotarea cu platforma
poligon de măsurare, trasare şi asamblare a cofrajelor cu simplă sau dublă curbură, inclusiv a
susţinerilor acestora. În cadrul obiectivului nu sunt necesare asamblarea de cofraje cu simplă
sau dublă curbură.
- Metodologia executării lucrărilor pardoseli din parchet pag. 639 – Montarea
duşumelei oarbe (în cazul utilizării acestei tehnologii) – Proiectul nu prevede montarea
duşumelei oarbe;
- Metodologia executării lucrărilor pardoseli din parchet pag. 640 – Executarea
finisării suprafeţei parchetului prin raşchetare mecanică sau manuală; Şlefuirea suprafeţelor
cu hârtie sticlată – parchetul laminat nu presupune operaţiunile prevăzute mai sus.
Comisia a considerat că nu au aplicabilitate prevederile art. 80 alin. (3) din H.G. nr.
925/2006, nefiind vorba de o eroare sau de o omisiune, caracterul general al întregului
document demonstrând fără echivoc că aceasta a fost intenţia ofertantului, respectiv
depunerea unui document cu caracter exhaustiv, dar care, în forma depusă, încalcă obligaţia
impusă prin Fişa de date, prezentarea exhaustivă din întregul document depus fiind de natură
a întări concluzia la care Comisia de evaluare a ajuns, respectiv că documentul depus nu
respectă obligaţia din Fişa de date, fiind un obiect ce prezintă proceduri tehnice de execuţie a
lucrărilor, la modul general, neadaptate la specificul lucrărilor obiectivelor investiţiei curente.
Decizia 1922/C6/2064 din 11.11.2015, înregistrată la SC A S.A. cu numărul 23302 din
16.11.2015, este nelegală şi netemeinică, motivat de faptul că aceasta nu a avut în vedere
motivele expuse atât în cadrul raportului procedurii cât şi în motivarea ulterioară depusă la
CNSC.
Astfel, CNSC a reţinut (pag. 14 par. 5) că, într-adevăr, contestatorul a prezentat o
metodologie în care sunt evidenţiate operaţiuni în plus, concluzionând chiar şi în atare situaţie
că motivul de respingere evidenţiat de Comisia de evaluare este neîntemeiat.
Logica deciziei referitoare la motivul de neconformitate evidenţiat este de neacceptat,
prin formularea acestei concluzii finale CNSC admiţând că ofertantul a depus un document ce
prezintă proceduri tehnice în plus faţă de cele necesare pentru obiectivul avut în vedere,
proceduri de execuţie a lucrărilor fiind astfel formulate la modul general, nefiind adaptate la
specificul lucrărilor obiectivelor investiţiei curente, dar respingând în acelaşi timp motivarea
din cadrul Raportului de evaluare.
A mai susţinut autoritatea că nu au fost respectate obligaţiile impuse prin Fişa de date,
respectiv formularul F-24 – Prezentarea scenariului prin care ofertantul va asigura timpul total
de execuţie al ofertei, propus în graficul de execuţie, corelat cu graficul de lucrări.
Astfel, prin Fişa de date/Caietul de sarcini nu a fost stabilit formatul unui asemenea
document. Chiar şi într-o atare situaţie, modalitatea de îndeplinire a acestei obligaţii se
raportează la definiţia dată termenului de scenariu, corelat cu obligaţia impusă prin Caietul de
sarcini referitoare la asigurarea timpului total de execuţie ofertat, propus de graficul de
execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări.
Referitor la raportarea scenariului la definiţia dată de Dicţionarul Explicativ al Limbii
Române ediţia a 2-a revizuită Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti 2009, pag. 987,
defineşte termenul de scenariu ca fiind textul succint al unei piese de teatru, al unui spectacol
sau al unui film, de obicei împreună cu indicaţiile tehnice şi de regie. Mai mult, verbul
scenarizare este definit la aceeaşi pagină ca fiind acţiunea de a scenariza.
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Având în vedere definiţia termenului, scenariul solicitat prin Caietul de sarcini trebuie
să conţină un text cu indicaţii tehnice şi de regie, prin care să se asigure timpul total de
execuţie, propus în graficul de execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări.
Cum se observă din chiar conţinutul acestui tabel, datele fizice din cadrul coloanei 3,
sub-coloana 1 nu sunt liniare din punct de vedere temporal. Astfel, la punctul 8, obiectul
Tâmplărie are data de început 30.05.2016 şi data de finalizare 23.06.2016. Având în vedere că
înaintea acestui punct 8, la punctul 7, ce are obiect Placaje ceramice şi piatră, data de început
este 8.08.2016 şi data de finalizare 22.08.2016, se observă clar că nu este respectată o
succesiune firească în timp, o scenarizare a diferitelor lucrări pentru o anumită perioadă
temporală. Aceeaşi situaţie este şi pentru rândul 5 faţă de rândul 4, rândul 6 faţă de rândul 5,
rândul 10 faţă de rândul 9, rândul 12 faţă de rândul 11, rândul 13 faţă de rândul 12, rândul 12
faţă de rândul 11, rândul 13 faţă de rândul 12, rândul 14 faţă de rândul 13, rândul 16 faţă de
restul rândurilor anterioare, exemplele continuând pe măsură ce se parcurge tabelul.
Raportat încă o dată la definiţia scenariului şi la obligaţiile impuse prin Fişa de date,
Comisia a considerat că documentul depus nu este un scenariu, nerespectând prevederile de
includere a indicaţiilor tehnice şi de regie şi nici raportarea la graficul de execuţie, corelat cu
programul detaliat de lucrări. În acest sens, documentul nu prezintă succesiune liniară în timp,
singurele precizări, care nu sunt indicaţii tehnice şi de regie, referindu-se doar la „obiect”,
motiv pentru care Comisia a considerat că au fost încălcate prevederile Fişei de date,
obligaţiile asumate de ofertant prin participare, documentul solicitat prin Fişa de date
(Scenariul prin care ofertantul va asigura timpul total de execuţie ofertat, propus în graficul de
execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări), nefiind depus de către ofertant.
Autoritatea a considerat că motivarea admiterii contestaţiei referitoare la conformitatea
formularului F 24 este nelegală şi netemeinică.
În acest sens, după trecerea în revistă a situaţiei de fapt, precum şi a temeiurilor
juridice, respectiv prevederilor art. 33 din O.U.G. nr. 34/2006 (obligaţia autorităţii
contractante de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire a cerinţelor, criteriilor, regulilor
şi altor informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare corectă,
completă şi explicită) CNSC concluzionează că nu poate primi apărarea formulată de
autoritatea contractantă, această apărare „părând hilară, în condiţiile în care respectiva
definiţie (a termenului scenariului) se referă la domeniul cultural – artistic”. Astfel, decizia
obligatorie a CNSC anulează în totalitate formulările avute în vederea de alte entităţi în cazul
folosirii termenului de scenariu, respectiv formulările avute în vedere de entităţi ale statului
care organizează şi pun în practică scenarii de război (Armata Română), considerând în
acelaşi timp că documentul valabil depus de către orice alt ofertant s-ar referi la o organizare
cultural artistică a executării lucrării.
A mai apreciat autoritatea că nu au fost respectate obligaţiile impuse prin Caietul de
sarcini, respectiv Formular FS (Fişa tehnică 04/04/1/2011 – Pompă, Fişa tehnică 06/04/1/2011
– Pompă, Fişa tehnică 08/04/1/2011 – Pompă) coloana 1, aşa cum a fost modificat prin
răspunsul la clarificări nr. 17004/21.08.2015 din perioada de pregătire a ofertelor şi Fişa
tehnică 11/04/1/2011 – Agregat de răcire (chiller).
În acest sens, potrivit ofertei depuse, conţinutul coloanei 2 (Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini) nu corespunde obligaţiilor
impuse prin Coloana 1 (Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini).
Ca urmare a constatării diferenţei între obligaţiile impuse şi cele asumate de ofertanţi,
Comisia de evaluare a solicitat clarificări prin adresa nr. 19348/25.09.2015. În acest sens,
Comisia a formulat următoarea clarificare: „Se solicită clarificări referitoare la conţinutul
coloanei nr. 2 din Fişele tehnice: 01/04/1/2011, 04/04/1/2011,05/04/1/2011, 06/04/1/2011,
07/04/1/2011, 08/04/1/2011, 09/04/1/2011, 11/04/1/2011, raportat la caracteristicile
obligatorii din cadrul coloanei nr. 1.
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Ofertantul a răspuns solicitărilor Comisiei prin adresa 860 din data de 29.09.2015
(înregistrată la SC A. S.A S. cu nr. 19586 din 29.09.2015, ora 14,39), transmiţând un nou set
de Fişe tehnice, toate aceste documente fiind similare cu cele depuse în cadrul plicului CPropunere financiară – Original, Copie 1 şi Copie 2, în ceea ce priveşte coloana 1 şi coloana
2. Mai mult, ofertantul a transmis, conform aceleiaşi solicitări de clarificare, Fişe ale
produselor, documente din care reiese în mod clar şi neechivoc neîncadrarea în specificaţiile
tehnice ale echipamentelor în obligaţiile impuse prin coloana 1. Ofertantul a mai precizat, în
cadrul Răspunsului la clarificări, că prin fişele produselor transmise pentru fişele tehnice
rezultă încadrarea în parametrii de debit şi înălţime de pompare solicitaţi.
Comisia de evaluare a considerat că nu sunt aplicabile prevederile art. 80 alin. (3) din
HG nr. 925/2006, nefiind vorba de o eroare sau de o omisiune. În acest sens, corectarea,
completarea nu este susţinută în nici un fel de „sensul şi de conţinutul altor informaţii
existente iniţial”, documente din care să rezulte o asemenea situaţie nefiind depusă la dosarul
ofertei. De asemenea, având în vederea Răspunsul la clarificări înregistrat la A. SA Suceava
cu nr. 19586 din 29.09.2015, ora 14,39, document prin care ofertantul a întărit şi confirmat
corectitudinea ofertei făcute, ataşând alături de Fişele tehnice ale echipamentelor şi Fişele
produselor, o corectare a caracteristicilor tehnice ofertate ar produce în mod cert un
dezavantaj, raportat la prevederile art. 2 alin. (2) lit. b şi d din O.U.G. nr. 34/2006.
Mai mult, îndeplinirea obligaţiilor impuse prin Fişele tehnice (Caiet de sarcini),
contraofertantul şi-a asumat îndeplinirea acestora întocmai şi în totalitate. În acest sens,
documentul care produce obligaţie este Fişa tehnică şi nu Fişa produsului, document depus
ulterior, la solicitarea Comisiei de evaluare.
Referitor la declararea ca neconformă a ofertei depuse de al doilea ofertant, Decizia
CNSC nu a avut în vedere situaţia de fapt. În acest sens, contraofertantul şi-a asumat
îndeplinirea obligaţiilor impuse prin fişele tehnice (Caiet de sarcini). În acest sens,
documentul care produce obligaţiile este Fişa tehnică şi nu Fişa produsului, document depus
ulterior, la solicitarea Comisiei de evaluare.
Mai mult, decizia CNSC, raportat la motivele expuse, este contrară. Astfel, deşi a
admis că oferta depusă de SC „A - A”SRL nu respectă condiţiile impuse prin Fişele tehnice,
fiind deci neconformă, CNSC a înţeles să admită contestaţia depusă de acest ofertant. Pe
fondul problemei, CNSC a recunoscut neconformitatea, respingând în acelaşi timp motivarea
Comisiei de evaluare de declarare ca neconformă a acestei oferte.
Prin cererea de intervenţie accesorie, Asocierea SC„G C” SRL S. – SC „L I” SRL.
(filele 76-86 dosar nr. 997/39/2015) a solicitat admiterea cererii de intervenţie accesorie în
interesul autorităţii contractante, admiterea plângerii formulată de autoritatea contractantă,
modificarea în tot a Deciziei CNSC nr. 1922/C6/2064/11.11.2015, în sensul respingerii
contestaţiei formulată de SC „A - A”SRL şi obligarea intimatei SC „A - A”SRL la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.
În motivare, intervenienta a arătat că, având în vedere că Asocierea a fost declarată
câştigătoarea procedurii de achiziţie publică, iar prin plângerile formulate se solicită a fi
anulat definitiv şi actul autorităţii contractante în temeiul căruia Asocierea a fost declarată
câştigătoare, care echivalează cu realizarea interesului economic al Asocierii, apreciază că în
cauză este pe deplin dovedit interesul legitim şi actual , fiind îndeplinite astfel condiţiile prev.
de art. 63 din Codul de procedură civilă.
Pe fondul cauzei, intervenienta a solicitat admiterea plângerii formulate de către
autoritatea contractantă, modificarea în tot a deciziei CNSC, în sensul respingerii contestaţiei
formulate de către S.C.A – A S.R.L., apreciind că decizia CNSC este vădit nelegală şi
netemeinică, din mai multe considerente.
Un prim aspect îl reprezintă faptul că, CNSC a soluţionat demersul juridic înaintat de
S.C.A – A S.R.L prin depăşirea limitelor învestirii în condiţiile în care contestatoarea nu a
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solicitat şi reevaluarea ofertei Asocierii. Cu toate acestea, depăşind limitele investiri şi
raportându-se la nişte menţiuni din cadrul contestaţiei şi concluziilor scrise depuse de A-A
SRL, CNSC a dispus măsuri şi cu privire la oferta Asocierii, încălcând astfel dispoziţiile art.
22 alin. (5) Cod procedură civilă şi dispoziţiile art. 269 din O.U.G. nr. 34/2006
A mai învederat intervenienta că SC A-A SRL nu a respectat cerinţele documentaţiei
de atribuire privind Formularul 23 şi consideră că CNSC nu a ţinut de cont de dispoziţiile art.
170 din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât, deşi a constatat că ofertantul a întocmit o metodologie
pentru realizarea lucrării superficială şi care, în cea mai mare parte, nu are nici o legătură cu
procedura de atribuire în cauză, a concluzionat că acest fapt nu poate constitui motiv de
respingere a ofertei.
De asemenea, SC A-A SRL nu a respectat cerinţele documentaţiei de atribuire privind
Formularul 24, susţinând că răspunsul la solicitările de clarificări transmis de acest ofertant a
fost neconcludent.
Cu privire la admisibilitatea ofertei Asocierii raportat la echipamentele depuse în
cadrul ofertei, solicită a se observa că, raportat la documentele depuse în cadrul ofertei,
Asocierea a respectat întocmai caracteristicile tehnice solicitate prin fişele tehnice aşa cum au
fost acestea prevăzute în Caietul de sarcini (Formularul F.4 – Anexa 1 şi Formularul F. 5 –
Anexa 2).
Cum în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, în
condiţiile în care corectarea informaţiilor din fişele produselor este susţinută în mod
neechivoc de informaţiile existente iniţial în fişele tehnice, consideră ca fiind vădit nelegală
decizia pronunţată de CNSC, având în vedere că echipamentele ofertate de Asociere
corespund întrutotul cerinţelor exprese din Caietul de sarcini.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
Prin Decizia nr. 1922/C6/2064 din 11.11.2015, Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor a admis contestaţia formulată de SC „A-A” SRL S., în contradictoriu cu
SC”A”SA; a anulat raportul procedurii de atribuire nr. 20682/14.10.2015 şi actele
subsecvente acestuia. Totodată, a dispus continuarea procedurii de atribuire cu evaluarea
ofertelor, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, în considerarea celor arătate în
motivare.
În motivarea deciziei, Consiliul a constatat:
Potrivit raportului procedurii de atribuire nr.20682/14.10,2015, oferta depusă de S.C.
„A-A” S.R.L. a fost respinsă, ca neconformă, în temeiul art.79 şi art. 36 alin.2, lit. a din
H . G . nr.925/2006, deoarece:
- nu au fost respectate obligaţiile impuse prin fişa de date, respectiv Formularele 23 şi
24;
- nu au fost respectate obligaţiile impuse prin caietul de sarcini, respectiv Formularul
F5 (Fişa tehnică 04/04/1/2011, Fişa tehnică 06/04/1/2011 - Pompă, Fişa tehnică 08/04/1/2011
- Pompă) coloana 1, aşa cum a fost modificat răspunsul la clarificări nr. 17004/21.08.2015 din
perioada de pregătire a ofertelor şi Fişa tehnică 11/04/1/2011 - Agregat de răcire (chiller).
Având a se pronunţa asupra legalităţii motivelor de respingere a ofertei
contestatorului, comunicate corespunzător acestuia prin adresa nr. 20683 din 14.10.2015,
Consiliul a analizat temeinicia primului motiv care se subsumează concluziei autorităţii
contractante conform căreia contestatorul nu a respectat prevederile fişei de date, respectiv
nerespectarea prevederilor fişei de date în ceea ce priveşte Formularul 23.
În soluţionare, Consiliul s-a raportat la prevederile fişei de date, cap. IV. l) - „Modul
de prezentare a propunerii tehnice", unde apare precizat:
„Propunerea tehnică va conţine cel puţin informaţiile de mai jos: Metodologia pentru
realizarea lucrării - Formular nr. 23 Ofertantul va descrie metodologia de execuţie a lucrărilor
cu respectarea soluţiei tehnice din Caietul de sarcini, inclusiv descrieri detaliate pentru
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metodele de lucru, pentru componentele majore ale lucrărilor (se vor detalia procedurilor
tehnice de execuţie, adaptate obiectivelor investiţiei curente).
Orice ofertă care va prezenta proceduri tehnice de execuţie ale lucrărilor, la modul
general neadaptate la specificul lucrărilor obiectivelor investiţiei curente va fi respinsă ca
neconformă."
De asemenea, relevant este Formularul nr. 23, aflat în secţiunea „Formulare" a fişei de
date, unde apare reiterată prevederea:
„Ofertantul va descrie metodologia de execuţia a lucrărilor cu respectarea soluţiei
tehnice din Caietul de sarcini, inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru, pentru
componentele majore ale lucrărilor (se vor detalia procedurile tehnice de execuţie, adaptate
obiectivelor investiţiei curente)."
După cum rezultă din raportul procedurii şi adresa de comunicare a rezultatului
procedurii, prevederile susmenţionate au fost încălcate de către contestator, în opinia
autorităţii contractante, deoarece Metodologia de execuţie a lucrări, prezentată de acesta, a
fost apreciată ca fiind una generală, nefiind raportată la specificul lucrării.
Din lecturarea exemplelor consemnate de autoritatea contractantă spre argumentarea
motivului de respingere, Consiliul a constatat că documentul prezentat de contestator –
Metodologia de execuţie a lucrărilor – a fost apreciat ca fiind unul general fie din cauza
prezentării unor lucrări care nu se vor executa în cadrul proiectului, spre exemplu: desfacere
elemente termoizolatoare, asamblare de cofraje cu simplă sau dublă curbură, pardoseli
mozaicate şi pardoseli PVA, montare parchete în punctele enumerate, tencuieli pe suprafeţele
indicate, geluire parchet etc., fie din cauza utilizării unor formulări apreciate ca generale,
printre care;
- „Metodologia executării lucrărilor de desfacere a şarpantei, pag. 385 - Se utilizează
tehnologii şi utilaje performante din punct de vedere tehnic pentru ca zgomotul produs în
incinta şantierului să nu fie o sursă de disconfort pentru vecinătăţi şi să nu depăşească nivelul
admis de zgomot de cea 50-55 Db.", formulare faţă de care autoritatea contractantă a apreciat
„nefiind precizate tehnologiile şi utilajele individualizate obiectivului, această prevedere nu
este adaptată obiectivului investiţiei curente, fiind o formulare generală;"
- „Metodologia executării lucrărilor de desfacere a şarpantei, pag. 385 - La realizarea
finisajelor interioare şi exterioare a clădirilor situate în zone urbane aglomerate se va utiliza
tubulatura de evacuare a molozului şi a eventualelor deşeuri de şantier cât şi plase de protecţie
exterioară", formulare faţă de care autoritatea contractantă a apreciat „având în vedere că se
precizează situaţia clădirilor situate în zone urbane aglomerate, este clară prevederea generată.
Se trage concluzia că în zonele urbane neaglomerate nu se impune luarea măsurilor prevăzute.
Această prevedere nu este adaptată obiectivului investiţiei curente, fiind o formulare
generală”;
- „Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 387 Generalităţi”
- „Metodologia de execuţie a lucrărilor de demolare, pag. 387, Grafice de lucru, În
vederea respectării ordinii de desfacere, constructorul, funcţie de dotare şi de baza datelor din
proiect” formulare faţă de care autoritatea contractantă a apreciat „Având în vedere că la
momentul compunerii metodologiei de lucru ofertantul avea acces la datele din proiect,
formularea „funcţie de dotarea şi de baza datelor din proiect" este o formulare cu caracter
general, neadaptată specificului lucrărilor obiectivelor investiţiei curente."
Analizând oferta depusă de contestator. Consiliul a constatat că acesta a prezentat, în
cadrul propunerii tehnice, de la pag. 384 la pag. 687, Formularul nr. 23 - „Metodologia pentru
realizarea lucrării", în care se regăsesc, într-adevăr, cele susţinute de autoritatea contractantă
cu privire la conţinutul acestui înscris.
Înainte de a concluziona, însă, dacă motivul de respingere a ofertei este unul întemeiat
sau nu, demn de luat în seamă este faptul că, anexat documentaţiei de atribuire, autoritatea
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contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor, prin publicare în SEAP, Proiectul tehnic, Planşe şi
Liste de cantităţi de lucrări, care au fost însuşite ca atare de contestator, aspect ce rezultă din
prezentarea, de către acesta, în cadrul propunerii financiare, a tuturor formularelor şi listelor
cu cantităţi de lucrări completate corespunzător.
Aşadar, având în vedere că documentele depuse în cadrul propunerii financiare fac
dovada asumării, de către contestator, a soluţiei din proiectul tehnic, iar în legătură cu acestea
autoritatea contractantă nu a semnalat vreo încălcare, mai puţin cea care formează obiectul
celui de al treilea motiv de respingere a ofertei, Consiliul nu a putut reţine că S.C.”AA”S.R.L. nu ar cunoaşte obiectivul investiţiei.
Faţă de caracterul concret al propunerii financiare a contestatorului, întocmită cu
respectarea documentaţiei de atribuire, rezultă, indubitabil, că aprecieri de tipul celor pe care
autoritatea contractantă le-a făcut asupra Metodologiei de execuţie a lucrărilor, depusă de
acesta, sunt forţate, interpretarea prevederii din fişa de date care a condus la respingerea
ofertei fiind una excesiv de formalistă, care ignoră ansamblul ofertei.
De altfel, chiar autoritatea contractantă admite posibilitatea ca documentul solicitat să
conţină „metodologii" care se pot aplica nu doar la aceleaşi categorii de lucrări, ci chiar şi
pentru altele, ceea ce reprezintă o confirmare a caracterului teoretic, de generalitate al
metodologiei în discuţie.
Astfel fiind, în condiţiile în care contestatorul a prezentat o metodologie în care apar
evidenţiate operaţiuni ce vor fi efectuate în executarea lucrării, chiar dacă apar şi altele în plus
sau unele formulări aparent generale, motivul de respingere a ofertei este unul neîntemeiat.
În analiza legalităţii celui de al doilea motiv de respingere a ofertei contestatorului,
constând în nerespectarea obligaţiilor impuse prin fişa de date, respectiv Formularul nr. 24,
Consiliul s-a raportat la prevederile de la cap. JV.4) - „Modul de prezentare a propunerii
tehnice" din fişa de date, unde apare precizat:
„Propunerea tehnică va conţine cel puţin informaţiile de mai jos: (...)
1. Program pentru realizarea lucrării - Formular nr.24
Un program pentru execuţie care să ilustreze ordinea şi derularea în timp a activităţilor
pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor; programul va
prezenta, în special, următoarele: (...)
2. Prezentarea scenariului prin care ofertantul va asigura timpul total de execuţie
ofertat, propus în graficul de execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări;"
După cum rezultă din propunerea tehnică a contestatorului, acesta a prezentat
Formularul nr. 24 - „Program pentru realizarea lucrării", însoţit de Anexa nr. l „Program
Grafic fizic şi valoric al lucrării" şi Anexa la Formular 24 – „Scenariu de asigurare a timpului
total propus în graficul de execuţie corelat cu programul detaliat de lucrări.”
Analizând înscrisul Anexa la Formular 24 „Scenariu de asigurare a timpului total
propus în graficul de execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări", Consiliul a constatat
că apar a fi prezentate categoriile de lucrări ce vor fi executate, perioada de execuţie, precum
şi data de început şi de sfârşit a fiecărei categorii de lucrări, în acord cu Graficul fizic şi
valoric al lucrării şi Graficul fizic şi valoric cu alocarea de resurse umane, de timp şi utilaje.
A observat Consiliul că ceea ce impută autoritatea contractantă contestatorului, este că
scenariul prezentat de acesta nesocoteşte definiţia termenului „scenariu” din Dicţionarul
Explicativ al Limbii Române, în sensul că lucrările trebuiau trecute în ordinea cronologică
propusă în programul detaliat al lucrării.
Faţă de împrejurarea că autoritatea contractantă are obligaţia, în temeiul art. 33 alin.
(1) din O.U.G. nr.34/2006 cu modificările, de „(. . .) a preciza în cadrul documentaţiei de
atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/
candidatului o informare, corectă, completă şi explicită cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire”, Consiliul nu a putut primi în soluţionare apărarea acesteia, apărând
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chiar hilară în condiţiile în care respectiva definiţie se referă la domeniul cultural - artistic, iar
nu la executarea unei lucrări ca cea de faţă.
Astfel fiind, este evident că termenul scenariu a fost folosit într-un sens peiorativ,
contestatorul urmând a acorda respectivului termen un înţeles prin prisma a ceea ce avea de
executat.
De asemenea, având în vedere că „nu a existat o ordine propusă prin documentaţia de
atribuire pentru Formularul nr. 24", după cum autoritatea contractantă însăşi afirmă, motivul
de respingere a ofertei nu poate fi reţinut ca întemeiat de vreme ce nu poate fi identificată vreo
prevedere a documentaţiei de atribuire care să fi fost încălcată de contestator. De altfel, nici
autoritatea contractantă nu indică prevederea documentaţiei din care să rezulte explicit cum
trebuia întocmit scenariul şi pe care contestatorul să o fi încălcat.
Relevante în soluţionare sunt şi prevederile art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificările ulterioare, în conformitate cu care „Ofertantul elaborează oferta în conformitate
cu prevederile din documentaţia de atribuire (...)".
Î n ceea ce priveşte obligaţia de „asigurarea timpului total de execuţie ofertat, propus
în graficul de execuţie, corelat cu programul detaliat de lucrări", Consiliul a constatat că
această obligaţie a fost respectată de contestator prin indicarea în cadrul scenariului prezentat
a tuturor categoriilor de lucrări cu intervalele de timp alocate, intervale de timp ce se
încadrează şi acoperă intervalul de timp alocat executării lucrării.
Pe de altă parte, faţă de informaţiile prezentate deja de contestator în cadrul
documentelor susmenţionate, nimic nu împiedica autoritatea contractantă să solicite acestuia,
în temeiul art. 78 alin. (1) din H.G. nr.925/2006 cu modificările ulterioare, să prezinte o
derulare cronologică a lucrărilor, dacă considera necesar, o astfel de clarificare încadrându-se
în categoria completărilor formale, care pot fi cerute în etapa de evaluare a ofertelor.
Este adevărat că prin adresa nr. 19191/23.09.2015, autoritatea contractantă a solicitat
clarificări cu privire la Formularul nr. 24, însă, aşa cum corect a sesizat contestatorul prin
adresa nr.834/24.09.2015, această solicitare nu a fost formulată cu respectarea rigorilor
impuse de art. 78 alin. (1) din hotărârea de guvern, în sensul că nu se preciza explicit ce
anume se solicită.
Din această perspectivă, este eronată aprecierea autorităţii contractante conform căreia
răspunsul contestatorului este neconcludent, iar oferta intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 79
din hotărârea de guvern, răspunsul în discuţie, în care contestatorul a precizat că solicitarea nu
este explicită dar şi că, din punctul său de vedere, scenariul depus respectă prevederile fişei de
date, fiind concordant cu solicitarea adresată.
Astfel fiind, şi acest al doilea motiv de respingere a ofertei contestatorului este unul
neîntemeiat, fiind rezultatul unei interpretări eronate a prevederilor fişei de date a achiziţiei şi
prevederilor legale incidente.
Cel de al treilea motiv de respingere a ofertei contestatorului constă în faptul că nu au
fost respectate obligaţiile impuse prin caietul de sarcini, respectiv Formular F5 (Fişa tehnică
04/04/1/2011 - Pompă, Fişa tehnică 06/04/1/2011 - Pompă, Fişa tehnică 08/O4/1/2011 Pompă) coloana 1, aşa cum a fost modificată prin răspunsul la clarificări nr.
17004/21.08.2015 din perioada de pregătire a ofertelor şi Fişa tehnică 11/04/1/2011 - Agregat
de răcire (chiller).
Constatând că situaţia primelor 3 Fişe tehnice este una similară, Consiliul a făcut, mai
întâi, o analiză cu privire la acestea.
Astfel, în esenţă, motivul pentru care s-a decis respingerea ofertei contestatorului a
fost acela că în cadrul fişelor tehnice 04/04/1/2011 - Pompă, 06/04/1/2011 - Pompă şi
08/04/1/2011 - Pompă, a intervenit o inversiune a valorilor parametrilor H (înălţime de
pompare) cu Q (debit), aşa cum o denumeşte autoritatea contractantă în comunicarea
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rezultatului procedurii, situaţie în care s-a concluzionat că echipamentele ofertate nu respectă
cerinţele caietului de sarcini.
Aşa cum rezultă din contestaţie, S.C. A-A S.R.L. nu contestă concluzia autorităţii
contractante raportat la fişele tehnice depuse, însă susţine că respectivii parametrii au fost
inversaţi, din eroare, de către furnizor, şi că, deşi oferta concurentă s-a aflat în aceeaşi situaţie,
oferind aceleaşi echipamente, autoritatea contractantă a acordat un tratament preferenţial
acestei ultime oferte.
Procedând la verificarea criticilor contestatorului, Consiliul a constatat că fişele
tehnice în discuţie, aflate în cadrul propunerii financiare a contestatorului, au fost completate
de acesta în sensul că, pentru paramentul tehnic H (înălţime pompare) apare a fi trecută o
valoare identică cu cea solicitată în caietul de sarcini pentru parametrul tehnic Q (debit), iar
pentru parametrul tehnic Q apare a fi trecută o valoare identică cu cea solicitată în caietul de
sarcini pentru parametrul H, rezultând astfel ca cerinţele caietului de sarcini nu sunt
îndeplinite.
Cu adresa nr. 19348/25,09.2015, sesizând cele susmenţionate, autoritatea contractantă
a solicitat contestatorului următoarea clarificare:
„ 1.Se solicită clarificări referitoare la conţinutul coloanei nr.2 din Fişele tehnice:
01/04/1/2011, 04/04/1/2011, 05/04/1/2011, 06/04/1/2011, 07/04/i/2011f 08/04/1/2011,
09/04/1/2011, 10/04/1/2011, 11/04/1/2011, raportat la caracteristicile obligatorii de cadrul
coloanei nr.1".
De asemenea, l a pct. 3, s-a solicitat să se indice marca, modelul şi tipul/numărul
produsului pentru utilajul/echipamentul ofertat, precum şi să se depună fişa produsului.
Prin adresa nr. 860/29.09.2015, contestatorul a răspuns în sensul ca echipamentul
propus are caracteristici tehnice superioare şi a prezentat, pe lângă altele, fişele tehnice
04/04/1/2011, 06/04/1/2011 şi 06/04/1/2011, precum şi fişele produselor, aceste ultime
documente fiind emise de furnizorul S.C. F. S.R.L.
Analizând aceste înscrisuri, Consiliul a constatat că Fişele tehnice anexate răspunsului
la clarificări sunt identice celor depuse în cadrul ofertei, în ceea ce priveşte parametrii ofertaţi,
iar fişele produselor emise de furnizorul S.C. F. S.R.L. confirmă valorile din fişele tehnice,
despre care autoritatea contractantă a considerat că ar fi fost inversate.
Astfel, luând spre exemplu fişa tehnică 4/04/1/2011 - Pompă, situaţia celorlalte 2 fişe
fiind similară, în caietul de sarcini s-au solicitat următorii parametri:
-H (înălţime de pompare) - 3,10 m;
-Q (debit) - 11,30 m c / h ,
iar contestatorul a oferit prin fişa tehnică:
-H (înălţime de pompare) - 11,30 m ,
-Q (debit) - 3,10 m c / h , aceste valori indicate de contestator regăsindu-se şi în fişa
produsului, emisă de furnizorul S.C. F. S.R.L.
Aşadar, contestatorul a oferit un produs având aceleaşi specificaţii tehnice ce se
regăsesc în fişa produsului emisă de furnizorul S.C. F. S.R.L., dar care nu respectă
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
Situaţia ofertantului desemnat câştigător este deosebită, a observat Consiliul, sub
aspectul faptului că acesta a prezentat, atât în ofertă cât şt urmarea solicitării de clarificări, fişe
tehnice din care rezultă respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, însă fişa
produsului emisă de acelaşi furnizor S.C. F. S.R.L. nu confirmă respectarea specificaţiilor
tehnice din caietul de sarcini, conţinând alte valori ale parametrilor, respectiv cele indicate de
contestator în fişele sale tehnice.
Aşadar, ofertantul desemnat câştigător a oferit un produs cu specificaţii tehnice diferite
de cele din fişa produsului emisă de furnizorul S.C. F. SRL dar care, prin fişele tehnice
întocmite de respectivul ofertant, ar fi respectat specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
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Totodată, faţă de informaţiile furnizate, ambii ofertanţi, cu privire la producătorul şi
marca produselor, precum şi prezentarea de fişe ale produselor provenind de la acelaşi
furnizor, este o certitudine faptul că ambii ofertanţi oferă autorităţii contractante aceleaşi
produse, afirmaţia contestatorului fiind reală sub acest aspect.
Astfel fiind, situaţiile celor doi ofertanţi sunt diferite doar în aparenţă, a apreciat
Consiliul, deoarece, în esenţă, fişa produsului emisă de furnizorul ambilor ofertanţi, respectiv
SC „F”SRL, indică parametri tehnici ce nu respectă cerinţele caietului de sarcini.
Este lipsit de orice logică raţionamentul autorităţii contractante, care a condus, de
asemenea, drept câştigătoare a ofertei depusă de Asocierea formată din SC„G C” SRL – SC
„L I” SRL, în condiţiile în care aceasta urmează să pună la dispoziţie produsele ce îi vor fi
furnizate de SC „F”SRL, având parametrii tehnici indicaţi de acesta, iar nu produsele având
parametrii pe care respectiva asociere i-a precizat în fişele tehnice.
În ceea ce priveşte inversarea dintr-o eroare a furnizorului a valorii parametrilor,
Consiliul nu a putut primi în soluţionare o asemenea susţinere, faţă de împrejurarea că la
dosarul cauzei nu se regăseşte vreo probă care să conducă la formarea unei convingeri în acest
sens, ci, din contră, se regăsesc fişele produselor emise de furnizorul SC „F”SRL, care
confirmă alţi parametri decât cei solicitaţi.
Din perspectiva faptului că ambii ofertanţi oferă aceleaşi produse, este întemeiată
susţinerea contestatorului conform căreia autoritatea contractantă a acţionat cu încălcarea
principiului tratamentului egal, aceasta optând în sensul de a desemna câştigătoare pe una
dintre oferte, făcând astfel rabat de la propriile prevederi ale documentaţiei de atribuire, în
timp ce pe cealaltă a respins-o ca neconformă, respectând documentaţia de atribuire.
De asemenea, s-au reţinut a fi încălcate prevederile art. 72 alin. (2) lit. f) din H.G. nr.
925/2006, cu modificările ulterioare, conform cărora, „comisia de evaluare are obligaţia de …
verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în
care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia
descriptivă”; dar şi prevederile art. 37 alin. (2) din acelaşi act normativ, în conformitate cu
care „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza
criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”,
sensul noţiunii de ofertă admisibilă fiind explicat de dispoziţiile alin. (1) al acestui articol.
În ceea ce priveşte motivul de respingere a ofertei contestatorului, legat de fişa tehnică
nr. 11/04/1/2011 – „Agregat de răcire”, Consiliul nu a mai procedat la analiza temeiniciei lui,
deoarece, oricare ar fi rezultatul acestei analize, cele două oferte depuse nu pot fi considerate
admisibile.
Plângerile formulate nu sunt întemeiate.
În ceea ce priveşte plângerea formulată de autoritatea contractantă, Curtea a reţinut
următoarele:
Se susţine că ofertantul SC „A-A” SRL nu a respectat fişa de date, depunând un
document ce prezintă proceduri tehnice de execuţie ale lucrărilor, la modul general,
neadaptate la specificul lucrărilor obiectivelor investiţiei.
Potrivit formularului nr. 23, „Propunerea tehnică va conţine cei puţin informaţiile de
mai jos: Metodologia pentru realizarea lucrării - Formular nr. 23 Ofertantul va descrie
metodologia de execuţie a lucrărilor cu respectarea soluţiei tehnice din Caietul de sarcini,
inclusiv descrieri detaliate pentru metodele de lucru, pentru componentele majore ale
lucrărilor (se vor detalia procedurilor tehnice de execuţie, adaptate obiectivelor investiţiei
curente).
Orice ofertă care va prezenta proceduri tehnice de execuţie ale lucrărilor, la modul
general neadaptate la specificul lucrărilor obiectivelor investiţiei curente va fi respinsă ca
neconformă."
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Contestatorul a învederat o serie de lucrări care nu se vor executa în cadrul proiectului,
respectiv desfacere elemente termoizolatoare, asamblare de cofraje cu simplă sau dublă
curbură, pardoseli mozaicate şi pardoseli PVA, montare parchete în punctele enumerate,
tencuieli pe suprafeţele indicate, geluire parchet etc. Pe de altă parte, a apreciat că descrierea
altor lucrări este prea generală.
Referitor la aceste critici e necesar a fi reţinut că autoritatea contractantă nu a adus
critici împotriva documentelor depuse în cadrul propunerii financiare (documentele care
privesc aspectele criticate din propunerea tehnică), astfel încât aceasta echivalează cu o
asumare a acestora. De asemenea, multe din aprecierile autorităţii contractante sunt forţate,
excesiv de formaliste, ignorându-se ansamblul ofertei. Nu se indică în mod concret şi detaliat
de ce unele formulări ar fi generale, care sunt aspectele care trebuiau descrise în amănunt, de
ce o anumită formulare apreciată ca fiind generală nu este adaptată în concret investiţiei.
Aceste precizări erau absolut necesare, întrucât e foarte uşor a imputa unui ofertant un
caracter general al metodologiei de executare, fiind deschisă calea arbitrariului. Împrejurarea
că au fost indicate şi unele lucrări care, de fapt, nu trebuie efectuate, nu are o relevanţă
deosebită, putând fi o simplă eroare (preluate probabil din alte proiecte asemănătoare
întocmite de ofertant) iar pe de altă parte există posibilitatea ca aceste lucrări suplimentare să
nu fie luate în considerare la evaluarea ofertei şi să nu fie realizate efectiv. În plus, exista
posibilitatea solicitării de clarificări. Contestatoarea mai face vorbire de „specificul” lucrărilor
şi de nerespectarea acestuia, fără a aduce argumente suficient de precise, detaliate şi
concordante, din care să rezulte că metodologia de executare nu corespunde acestui specific şi
că este inaptă a atinge într-o manieră eficientă obiectivul investiţiei.
Nu sunt întemeiate nici susţinerile privind documentul intitulat „program pentru
realizarea lucrării” – formular 24.
După cum rezultă din propunerea tehnică a contestatorului, acesta a prezentat
Formularul nr. 24 - „Program pentru realizarea lucrării", însoţit de Anexa nr. l „Program
Grafic fizic şi valoric al lucrării" şi Anexa la Formular 24 „Scenariu de asigurare a timpului
total propus în graficul de execuţie corelat cu programul detaliat de lucrări.”
Curtea a reţinut că în aceste documente apar menţionate categoriile de lucrări, perioada
de execuţie, data începerii efectuării fiecărei lucrări şi data încheierii, în acord cu graficul fizic
şi valoric, alocarea resurselor umane şi a utilajelor. Autoritatea contractantă acuză prin
plângere unele inadvertenţe temporale în executarea lucrărilor. Însă, singura inadvertenţă
concretă pe care o învederează e aceea care priveşte tâmplăria şi plăcile ceramice, restul
inadvertenţelor fiind indicate printr-o simplă trimitere la unele rânduri dintr-un tabel, fără a fi
învederate în concret şi fără a se aduce argumente şi motive detaliate pentru ca instanţa să
verifice care sunt deficienţele reale. În plus, trebuie reţinut că prin documentaţia de atribuire
nu s-a impus o anumită ordine de efectuare a lucrărilor, iar autoritatea nu a adus suficiente
argumente din care să rezulte că programul de lucrări al ofertantului prezintă deficienţe
serioase sub aspect cronologic, deficienţe ce fac inadecvată executarea lucrării. În condiţiile în
care nu a existat o ordine propusă prin documentaţia de atribuire, nu poate fi identificată vreo
prevedere din aceasta, care a fost încălcată.
Nu este întemeiat nici motivul privind nerespectarea obligaţiilor impuse prin caietul de
sarcini – formular F5 (Fişa tehnică 04/04/1/2011 – Pompă, Fişa tehnică 06/04/1/2011 –
Pompă fişa tehnică 08/04/1/2011 – Pompă) coloana 1, aşa cum a fost modificat prin
răspunsul la clarificări nr. 17004/21.08.2015 din perioada de pregătire a ofertelor.
Motivul pentru care s-a decis respingerea ofertei contestatorului a fost acela că în
cadrul fişelor tehnice 04/04/1/2011 - Pompă, 06/04/1/2011 - Pompă şi 08/04/1/2011 - Pompă,
a intervenit o inversiune a valorilor parametrilor H (înălţime de pompare) cu Q (debit), aşa
cum o denumeşte autoritatea contractantă în comunicarea rezultatului procedurii, situaţie în
care s-a concluzionat că echipamentele ofertate nu respecta cerinţele caietului de sarcini
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În ceea ce priveşte ofertantul SC „A-A” SRL, luând spre exemplu fişa tehnică
4/04/1/2011 - Pompă, situaţia celorlalte 2 fişe fiind similară, în caietul de sarcini s-au solicitat
următorii parametri:
- H (înălţime de pompare) - 3,10 m;
- Q (debit) - 11,30 m c / h , iar contestatorul a oferit prin fişa tehnică:
- H (înălţime de pompare) - 11,30 m ;
- Q (debit) - 3,10 m c / h , aceste valori indicate de contestator regăsindu-se şi în fişa
produsului, emisă de furnizorul S.C. F. S.R.L.
Aşadar, contestatorul a oferit un produs având aceleaşi specificaţii tehnice ce se
regăsesc în fişa produsului emisă de furnizorul S.C. F. S.R.L., dar care nu respectă
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
Situaţia ofertantului câştigător este diferită, în sensul că acesta a prezentat, atât în
ofertă, cât şi urmare a solicitării de clarificări, fişe tehnice din care rezultă respectarea
specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, însă fişa produsului emisă de acelaşi furnizor S.C.
F. S.R.L. nu confirmă respectarea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini.
Astfel, ofertantul desemnat câştigător a oferit un produs cu specificaţii tehnice diferite
de cele din fişa produsului emisă de furnizorul S.C. F. SRL dar care, prin fişele tehnice
întocmite de respectivul ofertant, ar fi respectate specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
Aşadar, cei doi ofertanţi au oferit aceleaşi produse, ceea ce diferă fiind caracteristicile
indicate în propunerea tehnică, caracteristici care însă nu erau conforme realităţii în ceea ce îl
priveşte pe ofertantul desemnat câştigător. Fişele produselor emise de furnizorul S.C. F. SRL
confirmă alţi parametri decât cei solicitaţi.
Cum ambii ofertanţi au oferit, în fapt, aceleaşi produse, în mod greşit a reţinut
autoritatea că situaţia lor este diferită, niciunul din aceştia nerespectând caietul de sarcini. Or,
art. 72 alin. (2) lit. f din H.G. nr. 925/2006, impune Comisiei de evaluare să verifice dacă
propunerile tehnice corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini, iar art. 37 din acelaşi
act normativ prevede că trebuie verificată admisibilitatea ofertei, în raport de dispoziţiile art.
36 care, la rândul lui, impune respectarea documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini.
Prin urmare, în mod temeinic şi legal a reţinut Consiliul că ambele oferte sunt
inadmisibile, în temeiul principiului egalităţii de tratament (aspect ce va fi analizat cu prilejul
analizării recursului ofertantului SC „A-A” SRL) şi în mod legal a dispus anularea procedurii
de atribuire.
Nici plângerea formulată de către SC „A-A” SRL nu este întemeiată.
Consiliul nu şi-a arogat atribuţiile Comisiei de evaluare privind declararea
inadmisibilităţii ambelor oferte. Consiliul nu a făcut decât să constate că autoritatea a reţinut
inadmisibilitatea ofertei SC „A-A” SRL şi că situaţia acestui ofertant este identică cu a
celuilalt ofertant, principiul egalităţii de tratament şi al nediscriminării operatorilor economici
(art. 2 lit. b din O.U.G. nr. 34/2006) impunând anularea procedurii de atribuire. Dacă ar fi
declarat Consiliul inadmisibilitatea ofertelor nu ar mai fi dispus continuarea procedurii de
atribuire. Nu este întemeiat nici motivul privind faptul că obiectul contractului e de execuţie
lucrări, nu de livrare produse, ceea ce e relevant sub aspectul admisibilităţii ofertei fiind
respectarea documentaţiei de atribuire şi a Caietului de sarcini. Neîntemeiate sunt şi motivele
privind o posibilă înlocuire a pompelor, întrucât nu e rolul Consiliului de a conduce procedura
atribuirii şi de a înlătura inadmisibilitatea ofertei, aceste atribuţii revenind autorităţii
contractante şi comisiei de evaluare. Cum Consiliul a constatat că motivul de neconformitate
reţinut cu privire la SC „A-A” SRL este dat şi în ceea ce priveşte celălalt ofertant, în mod
temeinic şi legal nu a mai analizat şi celelalte motive de neconformitate. Nu are relevanţă nici
motivul de recurs privind soluţia ce urmează a o pronunţa autoritatea contractantă în urma
deciziei Consiliului, legalitatea acesteia neputând fi apreciată prin prisma unor decizii
ulterioare ale autorităţii.
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Cum plângerea formulată de SC „A” S.A. urmează a fi respinsă, şi cu privire la
cererea de intervenţie urmează a fi pronunţată aceeaşi soluţie.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 285 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006,
Curtea a respins plângerile formulate de petentele SC A-A SRL, prin administrator I., şi SC A
SA, împotriva Deciziei nr. 1922/C6/2064 din 11.11.2015, emisă de Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, ca nefondate. A respins cererea de intervenţie accesorie în
sprijinul autorităţii contractante, formulată de Asocierea SC G C SRL S – SC L I SRL, ca
nefondată.
6. Litigiu Curtea de Conturi. Ajustarea preţului în contractele de achiziţii
publice. Condiţii. Interdicţia schimbării indicelui de ajustare. Cheltuieli cu organizarea
şantierului. Sumă forfetară.
Indicele de ajustare a fost stabilit prin actul adiţional, suplinindu-se şi omisiunea din
documentaţia de atribuire. Modificarea ulterioară a indicilor de ajustare s-a făcut aşadar cu
încălcarea principiului transparenţei şi a obligativităţii clauzelor contractuale. S-au încălcat
astfel dispoziţiile art. 97 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006 care interzic ca modul de ajustare a
preţului contractului de achiziţie publică să conducă la alterarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv, pe baza căruia contractul
respectiv a fost declarat câştigător. Art. 10.4 din Ordinul nr. 784/1998 emis de M.F.
completează textul de lege învederat, în sensul că „Decontarea valorii organizării de şantier,
prevăzută la pct. 6.4.5 se face prin aplicarea procentului corespunzător valorii organizării de
şantier, faţă de valoarea totală a lucrărilor ofertate, la valoarea actualizată a lucrărilor real
executate. Art. 6.4.5. din acelaşi act normativ prevede că „La ofertă contractantul va
prezenta valoarea lucrărilor de organizare de şantier, în funcţie de organizarea tehnologică
proprie, ca o sumă forfetară reprezentând cheltuielile necesare organizării de şantier, în baza
unui proiect propriu”.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 460 din 29.03.2016)
Prin acţiunea adresată Tribunalului Suceava la data de 02.12.2013 şi înregistrată sub nr.
11../86/2013, reclamanta Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri (DJDP) X, în contradictoriu
cu pârâta Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi X, a contestat Încheierea nr.
VI/152/25.10.2013 a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a
României prin care a fost respinsă contestaţia formulată de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi
Poduri X împotriva Deciziei nr. 35/36/2.08.2013 a Camerei de Conturi X, solicitând anularea
Încheierii nr. VI/152/25.10.2013 a Curţii de Conturi a României şi Decizia nr.35/36/2.08.2013
a Camerei de Conturi X.
Prin întâmpinarea depusă la dosar (filele 327-336 dosar), pârâta invocă excepţia lipsei
calităţii procesuale active a reclamantei DJDP X şi pe cale de consecinţă solicită respingerea
acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, în raport de dispoziţiile
pct.227 din RODAS şi ale art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.554/2004.
Prin sentinţa nr.1901 din 10.04.2014, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Suceava şi a
declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect „Legea nr. 94/1992”, formulată de
reclamanta Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X, în contradictoriu cu pârâta Curtea de
Conturi a României şi Camera de Conturi X, în favoarea Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Prin Decizia nr.101 din 19 mai 2014 a Curţii de Apel Suceava, s-a declinat competenţa
de soluţionare a acţiunii în contencios administrativ, având ca obiect „litigii Curtea Conturi
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(Legea nr. 94/1992)”, formulată de reclamanta Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X, în
contradictoriu cu intimatele Curtea de Conturi a României – Camera de conturi X şi Curtea de
conturi a României, în favoarea Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, a suspendat judecarea cauzei şi a trimis dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.
Prin Decizia nr.3334 din 18.09.2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei privind pe
contestatoarea Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X, în contradictoriu cu intimatele
Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi X şi Curtea de Conturi a României, în
favoarea Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr.11../86/2013*, la data
de 09.06.2015.
Pe parcursul soluţionării cauzei, având în vedere că pârâta prin întâmpinarea depusă la
dosar (filele 327-336 dosar), a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei
DJDP X şi pe cale de consecinţă a solicitat respingerea acţiunii ca fiind formulată de o
persoană fără calitate procesuală activă, în raport de dispoziţiile pct.227 din RODAS şi ale art.2
alin.(l) lit. a) din Legea nr.554/2004, instanţa, având în vedere că activitatea desfăşurată de
reclamantă a făcut obiectul acţiunii de audit, că reclamanta în calitate de entitate publică
auditată a formulat contestaţie în ce o priveşte, împotriva măsurilor dispuse prin decizia
contestată, iar prin Încheierea nr. VI/152/25.10.2013 contestaţia a fost soluţionată pe fond, că
reclamanta justifică interesul în cauză şi în considerarea dispoziţiilor art.1 din Legea nr.
554/2004, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de către
pârâtă ca nefondată.
Pe fondul cauzei, prin întâmpinare, pârâta a arătat că în urma verificării situaţiilor de
lucrări, precum şi a documentelor justificative care au stat la baza efectuării plăţilor de către
DJDP X către SC B.C. SRL B. (lider desemnat) pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii la drumurile judeţene, s-a constatat că, în perioada aprilie 2012 - decembrie 2012 au
fost confirmate şi acceptate la plată de reclamantă, situaţii de lucrări ce conţineau valori
neconforme cu realitatea, fapt ce a avut drept consecinţă angajarea nelegală, lichidarea şi plata
unor cheltuieli în sumă totală de 1.555.852 lei reprezentând diferenţă de actualizare a preţurilor
unitare prezentate de executant în propunerea financiară prin utilizarea unor indici statistici
(indicii de cost în construcţii) alţii decât cei stabiliţi în acordul-cadru de lucrări (indicii statistici
lunari - inflaţie), abatere ce a rezultat din compararea indicilor statistici lunari (inflaţie) aferenţi
perioadei noiembrie 2010-octombrie 2011 cu indicii de cost în construcţii corespunzători
perioadei noiembrie 2010 - octombrie 2011.
Prin sentinţa nr. 2062 din 12 noiembrie 2015 Tribunalul Suceava a respins ca
nefondată, acţiunea având ca obiect „Legea 94/1992”, formulată de reclamanta Direcţia
Judeţeană de Drumuri şi Poduri X, în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României
şi Camera de Conturi X.
Împotriva sentinţei a promovat recurs reclamanta Direcţia Judeţeană de Drumuri şi
Poduri X, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea cererii de recurs, reclamanta arată următoarele:
Referitor la plăţile nelegale efectuate de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X
reprezentând diferenţă de actualizare a preţurilor unitare prezentate de executant în
propunerea financiară prin utilizarea altor indici statistici decât cei stabiliţi în Acordul cadru
de lucrări, arată faptul că între Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X şi Asocierea
formată din S.C. B.C. S.R.L. B. ( lider desemnat), S.C. T.A. S.A B., S.C. C.B. S.C. C.00
S.R.L. B. şi S.C. C. SA. P. a fost încheiat, ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie
publică - licitaţie deschisă, Acordul cadru de lucrări nr.6218/1865 din 05.10.2010 ce are ca
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obiect execuţia de lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene din administrarea
D.J.D.P. X, pe o durată de 3 ani.
Conform art.5.1 din Acordul cadru sus-menţionat „ajustarea preţurilor unitare ofertate
în Propunerea financiară la acordul cadru se va efectua la expirarea fiecărei perioade de 12
luni de la încheierea Acordului cadru, conform formulei de ajustare" şi „ajustarea preţurilor
unitare ofertate se va face conform indicilor statistici elaboraţi de Institutul Naţional de
Statistică" menţionându-se formula de ajustare şi explicitarea termenilor din aceasta, respectiv
„coeficientul C(A)=coeficient de ajustare care urmează să fie aplicat, începând cu luna
încheierii contractului subsecvent din primul an de execuţie ( octombrie 2010) ".
Ulterior, pe parcursul derulării acestui Acord Cadru, atât ca urmare a solicitărilor
Curţii de Conturi, cât şi pentru buna desfăşurare a activităţii, au fost încheiate actele adiţionale
nr. 1-4 prin care s-au stabilit data începerii aplicării coeficientului de ajustare, perioada pentru
care se iau în calcul indicii statistici, precum şi detalierea indicilor de ajustare folosiţi. Astfel,
prin Actul adiţional nv.1/3925/1029 din 12.08.2011 a fost modificat Acordul-cadru de lucrări
nr.6218/1865 din 5.10.2010, art.5.1 păstrându-şi forma cu excepţia ultimului paragraf care a
fost modificat astfel: „C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare calculat prin înmulţirea
indicilor statistici lunari( inflaţie) elaboraţi de Institutul Naţional de Statistica de la data
încheierii Acordului cadru până la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la încheierea
Acordului cadru".
Prin Actul adiţional nr.2/5402/1550 din 21.11.2011 la Acordul-cadru de lucrări
nr.6218/1865 din 5.10.2010, art.5.1 este completat cu informaţiile privind data începerii
alicării coeficientului de ajustare, respectiv 01.12.2011 precum şi perioada pentru care se iau
în calcul indicii statistici, noiembrie 2010-octombrie 2011.
Ulterior, prin Actul adiţional nr.3/313/112 din 25.01.2012 la Acordul-cadru de lucrări
m.6218/1865 din 5.10.2010, art.5.1 este completat în sensul că părţile contractante stabilesc
că ajustarea preţurilor unitare ofertate în Propunerea financiară din Acordul-cadru se va face
cu indici statistici, indici de cost în construcţii pentru construcţii inginereşti, aferenţi perioadei
noiembrie 2010 - octombrie 2011, comunicaţi de Direcţia Judeţeană de Statistică.
În conformitate cu art.97 alin. (3) din Normele Metodologice aprobate de H.G. nr.
925/2006, consideră că modul de ajustare a preţului unitar a fost precizat atât în documentaţia
de atribuire, în Acordul cadru şi actele adiţionale încheiate, prin precizarea modului concret
de ajustare a preţului (formula de ajustare), indicii care vor fi utilizaţi (indici statistici),
precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora (Institutul Naţional de Statistică).
Referitor la susţinerea că nu au fost folosiţi indicii prevăzuţi în Acordul cadru de
lucrări nr. 6218/1865 din 5.10.2010 - indicii statistici (inflaţia) o consideră netemeinică.
Asocierea dintre indicii statistici lunari - inflaţie menţionaţi la art.5.l aliniatul ultim din
Acordul cadru şi indicele preţului de consum pe care o face Curtea de Conturi în decizia sa,
este lipsită de orice suport logic şi juridic.
Conform definiţiei şi practicii economice, inflaţia reprezintă creşterea generală a
nivelului preţurilor la bunuri şi servicii într-o perioada de timp considerabilă. Inflaţia se referă
la creşterea în preţuri la un anumit set de bunuri şi servicii. Inflaţia se măsoară ca procentaj în
rata de schimbare a indicelui preţurilor. Exista multe mijloace de măsurare a inflaţiei pentru
că sunt diferiţi indici care se referă la diferite sectoare ale economiei. Astfel, consideră că nu
există identitate între inflaţie şi indicele preţurilor de consum (IPC), aşa cum se reţine în
Decizia nr. 35/36 din 2.08.2013 a Camerei de Conturi X şi în încheierea nr.
VI/152/25.10.2013 a Curţii de Conturi a României.
Indicele preţurilor de consum (IPC) este unul din cei mai cunoscuţi indici pentru rata
de inflaţie, alături de indicii de măsurare a bunurilor şi produselor domestice, dar acest lucru
nu înseamnă că este utilizat în toate sectoarele de activitate.
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Conform documentaţiei de atribuire, ajustarea preţurilor se va face folosind indicii
statistici elaboraţi de Institutul Naţional de Statistica, raportaţi la preturilor unitare a
produselor ofertate. Art.97 alin.(2) lit.(b) din acelaşi act normativ, prevede că, dacă pe
parcursul îndeplinirii Acordului cadru de lucrări nr. 6218/1865/5.10.2010, pe piaţă s-a
constatat creşterea preţurilor la materiale - elemente constitutive ale ofertei financiare, al cărei
efect se reflectă în creşterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul Acordului cadru,
acest fapt justifică aplicarea ajustării preţurilor unitare ale Acordului cadru menţionat.
Conform prevederilor alin. (5) al art. 97 din H.G. nr. 925/2006 „În orice situaţie, preţul
contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului
contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia
contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri.”
O eventuală utilizare în speţă a IPC ar fi contrară dispoziţiilor art. 97 din H.G. nr.
925/2006 întrucât acesta nu este un indice de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei
care stă la baza încheierii acordului cadru de lucrări nr. 6218/1856/5.10.2010. Acest indice se
referă la produsele de consum ale populaţiei şi nu la lucrări şi servicii în domeniul
construcţiilor.
Legiuitorul nu precizează în mod expres că indicele statistic oficial utilizat la
actualizarea preţurilor în domeniul construcţiilor inginereşti este indicele general al preţurilor
de consum, cu atât mai puţin indicele preţurilor de consum pentru servicii, indice folosit de
către auditori pentru calcularea prejudiciului în sumă de 1.555.852 lei reprezentând diferenţa
de actualizare a preţurilor unitare prezentate de executant în propunerea financiară.
Având în vedere cele arătate, ajustarea preţurilor unitare ofertate în Propunerea
financiară din Acordul cadru a fost realizată cu indicele statistic - indice de cost în construcţii
pentru construcţii inginereşti, comunicat de Direcţia Judeţeană de Statistică S. prin adresa
nr.188 din 24.01.2012, în procent de 10,93% chiar dacă indicii de creştere calculaţi conform
anexei 1 la Nota de justificare prezentată aveau valori mult mai mari. Acest indice statistic s-a
utilizat pentru că este indicatorul cel mai relevant pentru obiectul Acordului cadru,
reprezentând acele obiecte de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca
scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea
activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.).
Astfel, ajustarea preţurilor unitare s-a realizat cu indici de preţ relevanţi domeniului
pentru care s-a încheiat Acordul cadru, adică lucrări de drumuri, justificaţi de creşterea
preţurilor resurselor, publicaţi de organisme abilitate, respectiv Institutul Naţional de
Statistică, cu atât mai mult cu cât codul CAEN al operatorului economic este „Lucrări de
construcţii a drumurilor şi autostrăzilor - 4211", iar obiectul de activitate al DJ.D.P. X este
"administrarea şi exploatarea a 1136,224 km drumuri judeţene şi comunale şi a podurilor
judeţene" conform Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Referitor la modalitatea de calcul de către auditori a „prejudiciului în sumă de
1.555.852 lei reprezentând diferenţa de actualizare a preţurilor unitare prezentate de executant
în propunerea financiară prin utilizarea altor indici statistici ( indici de cost în construcţii),
alţii decât cei stabiliţi în acordul cadru de lucrări (indici statistici - inflaţie)", consideră că este
eronată, această sumă rezultând din diferenţa dintre preţurile ajustate cu indicele de cost în
construcţii (folosit de instituţia recurentă) şi preţurile unitare ajustate cu indicele preţurilor de
consum pentru servicii. Acordul cadru de lucrări nr. 6218/1856/5.10.2010 şi contractele
subsecvente încheiate în baza acestuia reprezintă contracte de lucrării, conform dispoziţiilor
legale privind achiziţiile publice şi nu contracte de servicii, pentru a se justifica folosirea
indicilor statistici în domeniul serviciilor, aşa cum face Curtea de Conturi a României.
Indicele preţurilor de consum pentru servicii, în modul arătat de către auditori pentru
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calcularea plăţilor nelegale, indică evoluţia costurilor în următoarele domenii: îngrijire
medicală, telefon, transport interurban, chirie, apă, canal, salubritate, cinematografe, teatre,
muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul, restaurante, cafenele, cantine, transport urban,
alte servicii cu caracter industrial (industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi distribuţia apei, salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, industria extractivă etc.), domenii care nu
au nici o legătură cu domeniul drumurilor şi podurilor.
Astfel, deşi atât în Decizia nr. 35/36 din 2.08.2013 a Camerei de Conturi S. şi în
încheierea nr. VI/152/25.10.2013 a Curţii de Conturi a României se consideră că Direcţia
Judeţeană de Drumuri şi Poduri X nu a respectat prevederile Acordului cadru de lucrări cu
privire la Ajustarea preţurilor unitare şi a folosit un alt indice (indicele de cost în construcţii)
decât cel prevăzut în acord ( indici statistici - inflaţie), în calcularea prejudiciului se utilizează
de către auditor un alt indice statistic - respectiv indicele statistic în domeniul serviciilor, aşa
cum rezultă din Procesul verbal de constatare al auditului nr. 11868/5.07.2013, proces verbal
care a stat la baza emiterii Deciziei nr. 35/36 din 2.08.2013 a Camerei de Conturi S., deci nu
există un punct de vedere unitar la nivelul auditorilor Curţii de Conturi cu privire la tipul de
indice statistic necesar a fi utilizat la actualizarea Acordului cadru de lucrări.
Cu privire la plăţile nelegale reprezentând organizarea de şantier fără a fi justificate cu
situaţii de lucrări executate la obiectivele de investiţii „Modernizare DJ176, km. 22+000 33+000 V. M. – A., jud. S." şi „Modernizare DJ291A km, 0+000 - 21+000, Z. – S." aşa cum a
arătat şi la instanţa de fond, consideră că a respectat, în efectuarea plăţilor, prevederile
contractelor încheiate.
Pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 176, km 22+000 - 33+000, V. M. – A.,
jud. S." a avut loc licitaţia de execuţie în anul 2006. Conform H.G. nr. 1179/2002, în vigoare
la data efectuării procedurii de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 176,
km 22+000 - 33+000, V. M. – A., jud. S.” ce face obiectul contractului nr. 3810/2006,
cheltuielile privind organizarea de şantier” se estimează de către proiectant, în baza unui deviz
ce ţine seama de tehnologia şi graficul de lucru aferente lucrărilor de bază, de amplasamentul
obiectivului, posibilităţile de branşare la utilităţi - apă, canal, energie electrică, termoficare,
telefon, etc. - traseele acestora, căile de acces auto şi căi ferate, existenţa construcţiilor,
spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de constructor" estimare care se
regăseşte în devizul general din studiul de fezabilitate sub formă valorică.
De asemenea, art. 10.4. din Normele Metodologice privind conţinutul-cadru de
organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei
lucrărilor, anexă la Ordinul nr. 784/34N din 13.04.1998 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor,
adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor „decontarea valorii organizării de
şantier, prevăzută la pct. 6.4.5 se face prin aplicarea procentului corespunzător valorii
organizării de şantier, faţă de valoarea totală a lucrărilor ofertate, la valoarea actualizată a
lucrărilor real executate”.
Organizarea de şantier reprezentată sub forma de cotă procentuală a fost acceptată de
către părţile contractante, în momentul încheierii contractului de lucrări, aşa cum rezultă din
propunerea financiară a executantului.
Decontarea valorii de organizare de şantier se face prin aplicarea procentului
corespunzător valorii organizării de şantier, la valoarea lucrărilor executate, conform
situaţiilor de lucrări, procent stabilit de către proiectant în studiu de fezabilitate (SF).
Odată desemnată oferta câştigătoare, propunerea financiară a executantului inclusiv
cota de organizare de şantier devin cerinţe minime pe care ofertantul le-a cuprins în oferta sa
şi devin parte a angajamentului legal încheiat.
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Pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291 A km 0+000-21+000, Z. –S." s-a
încheiat contractul nr.528/17.01.2003 prin încredinţare directă, având la bază contractul
global nr.48/06.01.1999 încheiat între Consiliul Judeţean X şi societatea S.C. Drumuri şi
Poduri S.A X, precum şi notele de negociere aferente fiecărui an bugetar aprobate de o
comisie instituită la nivelul Consiliului Judeţean S.
Prin notele de negociere se stabileau preţurile pentru material, manoperă, utilaj,
transport precum şi cotele pentru cheltuieli indirecte, profit şi organizare de şantier.
DJDP S. a preluat în anul 2005 prin protocol contractul de execuţie lucrări
nr.528/17.01.2003 pentru obiectivul „Modernizare DJ 291 A km 0+000-21+000, Z. –S."
inclusiv notele de negociere pentru stabilirea preţurilor şi cotelor care cuprindeau şi
organizarea de şantier în procent de 4,5%.
În perioada în care s-a încheiat contractul de execuţie lucrări, H.G. nr.28/2008 nu era
în vigoare. Conform H.G. nr. 1179/2002, valabilă la data încheierii contractului pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 291 A km 0+000-21+000, Z. –S.” ce face obiectul
contractului nr. 528/2003, cheltuielile privind organizarea de şantier „se estimează de către
proiectant, în baza unui deviz ce ţine seama de tehnologia şi graficul de lucru aferente
lucrărilor de bază, de amplasamentul obiectivului, posibilităţile de branşare la utilităţi - apă,
canal, energie electrică, termoficare, telefon, etc. - traseele acestora, căile de acces auto şi căi
ferate construcţiilor, spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de consumator”
estimare care se regăseşte în devizul general din studiul de fezabilitate sub formă valorică.
De asemenea, art. 10.4 din Normele Metodologice privind conţinutul-cadru de
organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei
lucrărilor, anexă la Ordinul nr. 784/34N din 13.04.1998 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor,
adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor "decontarea valorii organizării de
şantier, prevăzută la pct. 6.4.5 se face prin aplicarea procentului corespunzător valorii
organizării de şantier, faţă de valoarea totală a lucrărilor ofertate, la valoarea actualizată a
lucrărilor real executate."
Reţinând cele arătate mai sus, precum şi dispoziţiile Codului Civil în conformitate cu
care contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, nu avea
posibilitatea de a modifica unilateral, odată cu apariţia H.G. nr.28/2008, dispoziţiile în baza
cărora a fost adjudecat şi încheiat contractul şi nici clauzele din contractul nr. 528/2003.
Datorită prelungirii termenului de realizare a obiectivelor, constructorul a solicitat în
numeroase rânduri decontarea cheltuielilor legate de conservarea lucrărilor precum şi a
cheltuielilor legate de relocarea utilajelor. Valorile cerute nu au fost acceptate la plată motivat
tocmai de procentul aferent organizării de şantier.
Mai mult, efectuarea lucrărilor ce fac obiectul contractelor susmenţionate pentru cele
două obiective de investiţii indicate, nu se putea face fără efectuarea lucrărilor privind
organizarea de şantier, lucrări care sunt premergătoare şi pregătitoare lucrărilor de bază.
Recepţionarea lucrărilor ce fac obiectul celor două contracte constituie garanţia şi dovada
faptului că lucrările privind organizarea de şantier au fost realizate.
Prin întâmpinare, Curtea de Conturi a României a solicitat respingerea recursului ca
nefondat şi, pe cale de consecinţă, menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei civile nr.
2062/12.11.2015, arătând următoarele:
Este adevărat că art. 97 alin. (2) lit.b) din textul legal amintit conţine prevederi cu
privire la situaţiile în care, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, preţul
contractului poate fi ajustat, şi anume când „pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma
cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale
ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a
fundamentat preţul contractului”. Dar art.5.1 din Acordul-cadru nr. .../05.10.2010 stabileşte
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că „ajustarea preţurilor unitare ofertate în Propunerea financiară la acordul-cadru se va efectua
la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la încheierea acordului-cadru, conform formulei de
ajustare" şi „ajustarea preţurilor unitare ofertate se va face conform indicilor statistici
elaboraţi de Institutul Naţional de Statistică", iar coeficientul de ajustare care urmează să fie
aplicat este cel „începând cu luna încheierii contractului subsecvent din primul an de execuţie
(octombrie 2010)”.
Prin actul adiţional nr. 1/.../12.08.2011/1029/12.08.2011, ultimul alineat al art.5.1 este
modificat şi prevede că: „C(A) - reprezintă coeficientul de ajustare calculat prin înmulţirea
indicilor statistici lunari (inflaţie) elaboraţi de Institutul Naţional de Statistică de la data
încheierii acordului cadru pană la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la încheierea
acordului cadru.".
Prin actul adiţional nr.2/.../21.11.2011/1550/21.11.2011, conţinutul art.5 este
completat cu menţiunea: „începând cu data de 01.12.2011 preţurile unitare ofertate în
propunerea financiară din acordul-cadru se vor ajusta cu indicii statistici aferenţi perioadei
noiembrie 2010 - octombrie 2011, comunicaţi de Direcţia Judeţeană de Statistică S.", fără a se
mai menţiona şi fără a nominaliza care sunt indicii statistici ce vor fi utilizaţi aşa cum prevede
art. 97 alin.(3) din H.G nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr.34/2006.
Raportat la aspectele menţionate anterior, precizează că legea dă posibilitatea de
ajustare a preţului, cu condiţia ca acest lucru să fie precizat atât în documentaţia de atribuire,
cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. Astfel,
ajustarea poate fi realizată numai cu acordul ambelor părţi, de la o anumită dată şi pentru o
perioada stabilită în contract (în acest caz „la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la
încheierea acordului cadru, conform formulei de ajustare").
Din momentul efectuării modificărilor formula de ajustare prevăzută în clauzele la
contract (dar şi din caietul de sarcini şi din acordul-cadru) devine aplicabilă şi obligatorie
pentru ambele părţi.
Or, formula de calcul prevede folosirea „coeficientului de ajustare calculat prin
înmulţirea indicilor statistici lunari (inflaţie) elaboraţi de Institutul Naţional de Statistică de la
data încheierii acordului cadru până la expirarea fiecărei perioade de 12 luni de la încheierea
acordului cadru" şi nu a indicilor de cost în construcţii.
În practica curentă, în cazul contractelor de execuţie de lucrări de construcţii, cu o
durată de peste 12 luni, preţurile din oferta se actualizează cu indicele preţurilor de consum
stabiliţi de Institutul Naţional de Statistică, dacă nu sunt stabiliţi expres indicii de cost în
construcţii.
Dacă în acordul contractual nu sunt prevăzuţi indicii de cost în construcţii, atunci nu
puteau fi acceptaţi la calculul ajustării valorii contractului de către D.J.D.P X.
În cazul de faţă, părţile au stabilit de comun acord (în acordul-cadru) că doar indicii
statistici lunari (inflaţie) vor fi utilizaţi pentru ajustarea preţului contractului, şi nu indicii de
cost în construcţii (deşi se cunoştea la data modificării clauzelor cu privire la formula de
ajustare, despre existenţa şi utilitatea acestor indici).
Dacă trebuiau să se aplice indicii de cost în construcţii, iar ambele părţi erau de acord,
se putea modifica clauza cu privire la ajustarea preţului în funcţie de voinţa părţilor. Însă,
legea interzice acest fapt ducând la inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de
ajustare a preţului contractului de achiziţie publică.
Invocarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri
publice, aprobate de H.G nr.363/2010 nu face altceva decât să probeze faptul că indicii de
cost în construcţii sunt utilizaţi la întocmirea ofertelor depuse de agenţii economici pentru
contractarea unor lucrări publice, iar art. 3 alin. (2) prevede că: "standardele de cost aprobate
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se adresează şi operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării
lucrărilor de construcţii" şi au rol „de ghidare în promovarea investiţiilor publice”.
Încheierea unui act adiţional în care se precizează formula de ajustare este utilă şi
legală pentru a pune de acord clauzele acordului contractual şi contractului de achiziţie
publică cu documentele de atribuire şi cu voinţa pârtilor. Însă, în acest caz, o aşa zisă punere
de acord a preţului din oferta financiară câştigătoare şi din documentele de atribuire cu
menţiunile din acordul-cadru (modificat prin actele adiţionale) a dus la o creştere importantă a
valorii contractului şi consideră că reprezintă o ajustare interzisă, în sensul art. 97 alin. (5) din
H.G. nr.925/2006, întrucât acest mod de calcul al ajustării nu a respectat principiul
transparenţei şi al nealterării procedurii de achiziţie, aspect reţinut şi de către instanţa de fond.
Referitor la obiectivul de investiţii „modernizare DJ 176, km 22+000-33+000, V.M. –
A., judeţul S.", precizează că D.J.D.P X a plătit nelegal cheltuieli reprezentând organizare de
şantier în sumă totală de 142.137,9 lei la obiectivul de investiţii menţionat anterior, întrucât
aceste cheltuieli au fost cuprinse în cotă procentuală (3,8%) în recapitulaţiile situaţiilor de
lucrări întocmite de S.C. Drumuri şi Poduri S.A şi acceptate la plată de reprezentanţii D.J.D.P
X, fără a exista documente justificative din care să rezulte că în vederea creării condiţiilor de
desfăşurare a activităţii de construcţii montaj, executantul lucrării a efectuat, într-adevăr,
cheltuieli de natura celor prevăzute la pct.5.1 din Anexa nr. 4 la H.G nr. 28/2008.
D.J.D.P X nu a făcut dovada că aceste cheltuieli au fost estimate de proiectant în baza
unui deviz, în conformitate cu prevederile anterior menţionate şi nici faptul că în vederea
realizării lucrărilor de construcţii de natura organizării de şantier, a fost eliberată autorizaţie
de construire în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr.50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. l lit.a) pct.4 lit.c) şi f) şi art.11 din Instrucţiunile de aplicare a
unor prevederi din H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate
prin O.M.D.L.P.L nr.863/2008, cheltuielile de organizare de şantier se cuantifică de către
proiectant, şi se înscriu în liste de cantităţi de lucrări, care completate cu preţuri unitare şi
valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de
lucrări executate, în vederea decontării.
Chiar dacă obiectivul de investiţie a fost scos la licitaţie în anul 2006 şi atunci H.G. nr.
1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data
contractării prevedea că cheltuielile de organizare de şantier se „estimează de către proiectant,
în baza unui deviz ce ţine seama de tehnologia şi graficul de lucru aferente lucrărilor de baza,
de amplasamentul obiectivului, posibilităţile de branşare la utilităţi - apă, canal, energie
electrică, termoficare, telefon etc., traseele acestora, căile de acces auto şi căi ferate, existenţa
construcţiilor, spaţiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de constructor”.
În ceea ce priveşte obiectivul de investiţii „modernizare DJ 291 A km 0+000-21+000,
Z. – S. " în toate situaţiile de lucrări acceptate la plată în perioada 2011 - 2013 de DJDP S.
pentru obiectivul de investiţii menţionat au fost înscrise cote de 4,5% cu titlu de organizare de
şantier, fără a fi justificată cu situaţii de lucrări real executate, din care să rezulte faptul că în
vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţi executantul lucrării a efectuat cheltuieli
de natura celor prevăzute la pct. 5.1 din Anexa nr. 2 la H.G nr.1179/2002 privind aprobarea
Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investii şi lucrări de intervenţii.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a constatat că recursul este întemeiat,
însă numai în ceea ce priveşte constatările Curţii de Conturi referitoare la cheltuielile privind
organizarea de şantier.
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Motivele de recurs care privesc modul de ajustare a preţului contractului nu sunt
întemeiate pentru următoarele considerente.
În cadrul documentaţiei de atribuire s-au stabilit următoarele în ceea ce priveşte
ajustarea preţului contractului: „Preţurile unitare ofertate în propunerea financiară la acordul
cadru sunt ferme şi nu se actualizează în 12 luni de la încheierea acestuia. Ajustarea preţurilor
unitare ofertate în Propunerea financiară la acordul cadru se va efectua la expirarea fiecărei
perioade de 12 luni de la încheierea acordului cadru, conform formulei de ajustare. Ajustarea
preţurilor unitare se va face conform indicilor statistici elaboraţi de Institutul Naţional de
Statistică. Formula de ajustare este: V=V(0) x C(A), în care V – reprezintă valoarea ajustată a
preţului unitar ofertat; V(0) – reprezintă valoarea preţurilor unitare declarate în propunerea
financiară; C(A) – reprezintă coeficientul de ajustare care urmează să fie aplicat (Institutul
Naţional de Statistică).
Aşadar, în cadrul documentaţiei de atribuire nu a fost stabilit în concret coeficientul de
ajustare (indicele de inflaţie sau indicele de cost în construcţii). Nici prin acordul cadru de
lucrări nr. 6218/2010 (f.50-56) nu a fost stabilit coeficientul de ajustare.
Abia ulterior, prin actul adiţional nr. 1 la acordul cadru de lucrări nr. 6218/1865/2010
(f. 56-60) s-a prevăzut că (pc.5.1) coeficientul de ajustare C(A) reprezintă coeficientul de
ajustare calculat prin înmulţirea indicilor statistici lunari (inflaţie), elaboraţi de Institutul
Naţional de Statistică de la data încheierii acordului cadru până la expirarea fiecărei perioade
de 12 luni de la încheierea acordului cadru.
Ulterior, prin actul adiţional nr. 3, s-a modificat clauza contractuală anterioară, în
sensul că preţurile unitare se vor ajusta cu indicii statistici – indici de cost în construcţii.
Această ultimă modificare s-a făcut cu încălcarea clauzelor obligatorii ale acordului
cadru şi a dispoziţiilor legale.
Astfel, în cuprinsul acordului cadru de lucrări nr. …/5.10.2010, s-a stipulat că, în ceea
ce priveşte coeficientul de ajustare, urmează a fi aplicat începând cu luna încheierii
contractului subsecvent din primul an de execuţie (octombrie 2010) (pct.5.1).
Cum actul adiţional face vorbire de indicele de inflaţie de la data încheierii acordului
cadru, iar acesta din urmă stipulează că urmează să fie aplicat coeficientul de ajustare
începând din primul an de execuţie (octombrie 2010), deci pentru toată perioada de executare
a contractului; rezultă că indicele de inflaţie a fost stabilit în mod definitiv ca indice statistic,
acordul contractual fiind obligatoriu – „pacta sunt servanda”. Modificarea ulterioară a
indicelui statistic s-a făcut cu încălcarea acestui principiu şi a unor dispoziţii legale care se vor
învedera în continuare. Înainte de aceasta, ceea ce ar mai fi necesar a menţiona e că precizarea
în concret a indicilor statistici (inflaţia) prin actul adiţional, suplineşte omisiunea din cadrul
documentaţiei de atribuire unde nu s-a precizat care sunt în concret indicii statistici în raport
de care se face ajustarea preţului.
Relativ a dispoziţiile legale incidente, art. 97 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 prevede
că: „(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului
trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să
fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), autoritatea
contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului,
indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum
ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau
completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor
referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică”.
Aşa cum s-a arătat anterior, indicele de ajustare a fost stabilit prin actul adiţional,
suplinindu-se şi omisiunea din documentaţia de atribuire. Modificarea ulterioară a indicilor de
ajustare s-a făcut aşadar cu încălcarea principiului transparenţei şi a obligativităţii clauzelor
contractuale. Ce este important de precizat e faptul că modificarea indicelui de inflaţie cu
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acela de cost în construcţii a dus la o creştere importantă a valorii contractului, deşi criteriul
de atribuire a fost preţul mai scăzut. S-au încălcat astfel dispoziţiile art. 97 alin. (5) din H.G.
nr. 925/2006 care interzic ca modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică să
conducă la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv, pe baza căruia contractul respectiv a fost declarat câştigător. Din
cuprinsul actelor adiţionale nr. 3 şi 4 nu rezultă că s-ar fi modificat indicii de ajustare pentru a
se respecta documentaţia de atribuire, ci doar pentru a satisface interesele financiare ale
executantului. Deşi recurentul invocă art. 97 alin.( )2 lit. b din H.G. nr. 925/2006 care
stipulează că: „b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/
diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă
în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului”;
apărarea nu este întemeiată întrucât pe de o parte nu s-a învederat şi demonstrat în concret şi
detaliat diminuarea indicilor de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei şi nici efectul
acestora asupra costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, iar pe de altă
parte trebuie observat că art. 97 alin. (2) reglementează posibilitatea ajustării preţului, iar în
speţă această ajustare era reglementată (atât sub aspectul posibilităţii efectuării ei, cât şi sub
aspectul modalităţii concrete de efectuare) astfel încât art. 97 alin. (2) lit. b nu este incident.
Pentru considerentele învederate, toate susţinerile recurentului privind lipsa de
identitate dintre inflaţie şi indicele preţurilor de consum şi susţinerile privind împrejurarea că
indicii de cost în construcţii ar fi mai potriviţi pentru domeniul pentru care s-a încheiat
acordul cadru, sunt lipsite de relevanţă. Neîntemeiate sunt şi motivele privind calculul greşit
al prejudiciului, acesta urmând a fi stabilit potrivit dispoziţiilor legale, prin decizia nr.
35/36/2013 a Curţii de Conturi (pct.2.4.) dispunându-se tocmai stabilirea întinderii
prejudiciului ca urmare a aplicării indicilor de cost în construcţii în loc de indicii statistici
lunari (inflaţie). Valoarea reţinută de către Curtea de Conturi este una estimativă.
Relativ la motivele de recurs privind obligaţia de stabilire a întinderii şi recuperării
prejudiciului rezultat din plăţile pentru organizarea de şantier, Curtea a reţinut că sunt
întemeiate.
Pentru început, Curtea a reţinut că o parte din actele normative invocate de către
Curtea de Conturi în susţinerea alegaţiilor nu sunt incidente, nefiind în vigoare la data
încheierii contractelor. Astfel, întrucât contractele au fost încheiate în anul 2006 (contract nr.
3810/2006) şi 2003 (contract 528) nu sunt incidente H.G. nr. 28/2008 şi nici O.M.D.L.P.L
nr.863/2008. Ceea ce i se impută reclamantei de către Curtea de Conturi e faptul că
cheltuielile procentuale pentru organizarea de şantier nu au fost justificate cu situaţii de
lucrări. Or, actele normative în vigoare la data încheierii contractelor permiteau stabilirea unor
cote procentuale pentru cheltuielile privind organizarea de şantier. Astfel, potrivit pct. 5.1.2.
din H.G. nr. 1179/2002, cheltuielile de şantier se estimează, în baza unui deviz ce ţine de
cheltuieli conexe organizării şantierului cum sunt cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de
execuţie a lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de
circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare,
agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau
aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi,
cu unităţi de salubrizare.
Art. 10.4 din Ordinul nr. 784/1998 emis de M.F. completează textul de lege învederat,
în sensul că „Decontarea valorii organizării de şantier, prevăzută la pct. 6.4.5 se face prin
aplicarea procentului corespunzător valorii organizării de şantier, faţă de valoarea totală a
lucrărilor ofertate, la valoarea actualizată a lucrărilor real executate. Cota de organizare nu se
acordă pentru lucrările suplimentare apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor”, Art. 6.4.5. din
acelaşi act normativ prevede că „La ofertă contractantul va prezenta valoarea lucrărilor de
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organizare de şantier, în funcţie de organizarea tehnologică proprie, ca o sumă forfetară
reprezentând cheltuielile necesare organizării de şantier, în baza unui proiect propriu”.
Concluzia ce decurge din textele de lege învederate e aceea că este legală stabilirea
cheltuielilor privind organizarea de şantier sub forma unei cote procentuale,cotă care a fost
acceptată de părţile contractante, fiind menţionată şi în propunerile financiare. În speţă,
recepţionarea lucrărilor ce fac obiectul celor două contracte constituie o dovadă a faptului că
lucrările privind organizarea de şantier au fost realizate. Ce mai poate fi adăugat e faptul că
legiuitorul a optat pentru o cotă procentuală în situaţia lucrărilor privind organizarea de şantier
pentru o serie de considerente printre care ar putea fi amintită imposibilitatea stabilirii
anticipate a unor cheltuieli (cheltuieli pentru nivelări ale terenurilor, dezafectări de construcţii,
crearea de căi de acces, amenajări, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a
reţelelor de transport, branşarea la utilităţi etc.) cuantumul lor putând fi stabilit în concret doar
cu prilejul efectuării lucrărilor şi în raport de situaţiile din teren şi necesităţile concrete care
uneori pot varia de la o zi la alta. În plus, o serie de utilaje, construcţii provizorii sau lucrări
provizorii pot fi mutate dintr-un loc în altul, în raport de cerinţele executării lucrării, fiind
imposibil de stabilit un cuantum concret al cheltuielilor.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 488 pct. 8, art. 496 Cod procedură
civilă, Curtea a admis recursul declarat de reclamanta Direcţia Judeţeană de Drumuri şi
Poduri X, împotriva sentinţei nr. 2062 din 12 noiembrie 2015, pronunţată de Tribunalul
Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 11../86/2013*, intimate
fiind pârâtele Curtea de Conturi a României şi Curtea de Conturi a României – Camera de
Conturi X. A casat în parte sentinţa civilă nr. 2062/2015 a Tribunalului Suceava, în sensul că:
a admis în parte acţiunea; a anulat în parte încheierea nr. VI/152/25.10.2013 emisă de Curtea
de Conturi a României şi decizia nr. 35/36/02.08.2013 emisă de Curtea de Conturi - Camera
de Conturi X, în ceea ce priveşte obligaţia de stabilire a întinderii şi recuperării prejudiciului
rezultat din plăţile pentru organizarea de şantier (pentru DJ 176 şi DJ 291A).
7. Certificat de urbanism emis cu menţiunea obligaţiei de actualizare a unui PUZ
aprobat. Admisibilitatea acţiunii în contencios administrativ. Legalitatea actului.
Deşi, de principiu, acesta este un act de informare, el poate fi supus cenzurii instanţei
de contencios administrativ în condiţiile în care impune solicitantului obligaţii care nu pot fi
contestate pe altă cale.
Dacă reclamanta a înţeles să se refere la procedura emiterii autorizaţiei de
construire, ca procedură care începe prin solicitarea unui certificat de urbanism şi continuă
cu elaborarea şi aprobarea PUZ, depunerea documentaţiei şi emiterea autorizaţiei, în acest
caz este de observat că procedura anterioară, în care s-a emis certificatul de urbanism nr.
1369 din 26.08.2008 nu a fost finalizată, certificatul de urbanism expirând fără ca aceasta să
depună documentaţia pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Ca urmare, în
considerarea modificărilor legislative intervenite, autoritatea publică este îndreptăţită să
solicite reactualizarea PUZ aprobat, aceasta cu atât mai mult cu cât acest plan trebuie să ia
în considerare contextul social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural de la data la care se
solicită un certificat de urbanism în vederea efectuării de lucrări de construcţii, în această
chestiune, o perioadă de timp de aproape 8 ani de la aprobarea planului urbanistic zonal
anterior fiind extrem de lungă, raportat la dinamica construirii într-o zonă de maxim interes
pentru toţi locuitorii urbei.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 309 din 23.02.2016)
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Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal şi înregistrată sub nr. 28../86/2015 din data de 18.05.2015, reclamanta SC A. SRL X, în
contradictoriu cu pârâtele Primăria Municipiului X şi Consiliul Local al Municipiului X, a
solicitat anularea parţială a certificatului de urbanism nr. 185/05.03.2015, respectiv anularea
din conţinutul acestuia a menţiunii „În prezent datorită schimbării legislaţiei, PUZ aprobat
trebuie reactualizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi supus informării şi
consultării publicului în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.12.2010”; anularea
dispoziţiei secund pârâtului comunicată prin adresa nr. 10517/04.05.2015 conform căreia şi-a
însuşit punctul de vedere al Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei X.; precum şi
obligarea pârâtelor să elibereze un alt certificat de urbanism din care să fie eliminate
menţiunile nelegale sus-arătate a căror anulare o solicită.
Prin sentinţa nr. 1865 din 8.10.2015, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesual pasive a
Consiliului local al municipiului X.; a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect “anulare
act administrativ” formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. X., în contradictoriu cu pârâţii
Municipiul X. - prin primar, Primarul municipiului X. şi Consiliul Local al Municipiului X..
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta S.C A.S.R.L.,
invocând, în drept, dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, art. 20 alin. (1)
din Legea nr. 554/2004 .
În ceea ce priveşte motivul prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă,
recurenta a arătat că instanţa de fond nu a înlăturat motivele de drept invocate în susţinerea
cererii (respectiv a prevederilor art. 6 Cod civil, privind aplicarea în timp a legii civile şi ale
art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, publicat în M.Of. nr. 47/19.01.2011), astfel că, hotărârea atacată contravine
normelor de drept material.
Susţinerea instanţei de fond – potrivit căreia, urmare a schimbărilor legislative
documentaţia de urbanism trebuie să fie reactualizată şi supusă procedurilor actuale de
aprobare – nu poate fi primită, deoarece modificările legislative intervenite privesc şi faptele
viitoare intrării lor în vigoare, iar ceea ce se impune, respectiv reluarea etapei de informare şi
aprobare prin hotărâre de consiliu local a planului de urbanism zonal deja aprobat, nu este
susţinută nici de prevederile legale şi nici de modificări ale planului de urbanism general.
Recurenta reclamantă arată că, în cazul de faţă, a fost elaborată şi aprobată
documentaţia de urbanism – PUZ pentru parcela nr. cad. 1281/11 în suprafaţă de 970 mp,
situată în municipiul X., str. U., cu destinaţia bloc de locuinţe 2S-P-M-10 etaje cu parcare,
subsol şi spaţii comerciale, birouri, prestări serviciu, spaţii de locuit, prin H.C.L. nr. 283/
20.11.2008, hotărâre în vigoare la data sesizării instanţei. Astfel, conform legislaţiei în
vigoare la data aprobării, a fost efectuată informarea publicului în conformitate cu prevederile
legale.
În fapt, pârâţii au invocat şi au inclus în certificatul de urbanism contestat că la acest
moment ar trebui reluată etapa de informare, conform Ordinului nr. 2701/2010 – procedură
urmată de o nouă aprobare a PUZ-ului prin hotărâre de consiliu local.
Însă tocmai prevederile art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010 au fost invocate în cererea de
chemare în judecată şi nu au fost înlăturate de instanţa de fond, prevederi care stabilesc că,
pentru documentaţiile în curs de elaborare sau avizare se vor aplica în funcţie de etapa în care
se găsesc – în cazul de faţă, începând cu următoarea etapă, respectiv obţinerea autorizaţiei de
construire.
Invocând dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, recurenta a susţinut că,
odată aprobat, certificatul de urbanism nu mai poate suferi modificări decât dacă până la
obţinerea autorizaţiei de construire se modifică planul de urbanism general, situaţie ce nu este
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dată în speţă. În fapt, pârâţii nu contestă valabilitatea documentaţiei ci insistă ca acesta să fie
iarăşi supusă etapei de informare şi de consultare stabilită prin Ordinul nr. 2701/2010, etapă
care este urmată de o nouă aprobare a consiliului local.
Prin urmare, prevederile Ordinului nr. 2701/2010 nu retroactivează în conformitate cu
art. 6 Cod civil, ci se va aplica aşa cum prevede art. 3 din ordin, începând cu următoarea
etapă, în cazul de faţă începând cu obţinerea autorizaţiei de construire.
Susţinerile instanţei de fond – că au intervenit modificări legislative de la aprobarea
PUZ şi nu a fost emisă încă autorizaţia de construire şi, prin urmare, trebuie elaborată în
condiţiile legii în vigoare – este netemeinică şi nelegală, întrucât planul de urbanism zonal–
PUZ este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se
coordonează dezvoltarea urbanistică integrală a unor zone din localitate şi este în concordanţă
cu planul de urbanism general. Acesta este valabil până la modificarea planului de urbanism
general şi, în situaţia în care planul de urbanism general nu a suferit modificări, neexistând un
termen legal pentru limitarea valabilităţii acestuia, autorizaţia de construire se acordă în baza
PUZ.
Cum în speţă nu este dată situaţia descrisă mai sus, obligarea societăţii la reluarea
informării publicului şi reluarea aprobării PUZ-ului prin hotărâre de consiliu local, atâta timp
cât nu au intervenit modificări în planurile de urbanism, iar legislaţia invocată stipulează clar
că se aplică de la etapa în care se găsesc, este netemeinică şi nelegală.
Pârâtul Municipiul X. prin primar a formulat întâmpinare (filele 12 – 14 dosar) şi a
solicitat respingerea recursului ca nefondat, invocând în susţinere dispoziţiile art. 3 din
Metodologia din 30 decembrie 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobată prin
Ordinul nr. 2701/2010 publicat în Monitorul Of. nr. 47/19.01.2011.
Totodată, a apreciat că instanţa de fond a reţinut în mod corect incidenţa prevederilor
art. 6 alin. (1) coroborat cu alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată.
Recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Analizând prioritar chestiunea caracterului de act administrativ de autoritate a
certificatului de urbanism, Curtea reţine că, deşi de principiu, acesta este un act de informare,
el poate fi supus cenzurii instanţei de contencios administrativ în condiţiile în care impune
solicitantului obligaţii care nu pot fi contestate pe altă cale. Ca urmare, pentru a asigura
reclamantei accesul la justiţie, Curtea va analiza pe fond pretenţiile deduse judecăţii.
Recurenta critică hotărârea primei instanţe sub aspectul aplicării retroactive a
Ordinului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism –
publicat în Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, respectiv a ignorării art. 3 din Metodologia
de informare - text de lege conform căruia „pentru documentele aflate în curs de elaborare
sau avizare, autorităţile administraţiei publice locale competente vor asigura informarea şi
consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înaintate de supunerea spre
dezbaterea consiliului judeţean/local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în
funcţie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură”.
Dar în această speţă, problema aplicării retroactive a prevederilor Ordinului nr.
2701/2010 porneşte de la o premisă falsă, aceea că un plan urbanistic zonal o dată aprobat este
valabil nelimitat în timp. Or, dacă un plan urbanistic general are valabilitate limitată în timp la
maximum 10 ani, durată care poate fi prelungită în anumite condiţii, este evident că un plan
urbanistic zonal nu poate depăşi aceste coordonate decât în măsura în care investiţia în
vederea căreia a fost realizat a început deja.
Mai mult decât atât, în ce priveşte planul urbanistic zonal trebuie făcută distincţie între
planurile elaborate la iniţiativa autorităţilor publice locale şi cele elaborate la iniţiativa
59

persoanelor fizice şi/sau juridice interesate. Pentru că în cauza de faţă, elaborarea planului
urbanistic zonal asupra corpului de proprietate nr. 1281/11 situat în str. U. nr. 19 a avut loc ca
urmare a dorinţei reclamantei de a construi un imobil cu neîncadrarea în limitările planului de
urbanism general în vigoare la acea dată, certificatul de urbanism eliberat nr. 1369 din
26.08.2008 impunând obligaţia întocmirii acestui plan. Desigur că, dacă ulterior aprobării
PUZ prin H.C.L. nr. 283 din 20.11.2008 şi în interiorul termenului de valabilitate al
certificatului de urbanism eliberat la cererea reclamantei, aceasta ar fi obţinut autorizaţia de
construire, prevederile Ordinului nr. 2701/2010 nu i-ar mai fi fost aplicabile.
Însă, solicitând un nou certificat de urbanism la data de 17.02.2015, reclamanta se află
sub incidenţa prevederilor ordinului sus menţionat, astfel încât motivul de recurs cu privire la
aplicarea retroactivă a legii nu poate fi reţinut.
De asemenea, art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010 nu poate fi reţinut în cauză pentru că
acesta nu vizează situaţia documentaţiilor deja elaborate, cum este PUZ aprobat prin H.C.L.
nr. 283/2008, ci documentaţiile care se află în curs de elaborare sau avizare la momentul
intrării în vigoare a ordinului. Dar, dacă reclamanta a înţeles să se refere la procedura emiterii
autorizaţiei de construire, ca procedură care începe prin solicitarea unui certificat de urbanism
şi continuă cu elaborarea şi aprobarea PUZ, depunerea documentaţiei şi emiterea autorizaţiei,
în acest caz este de observat că procedura anterioară, în care s-a emis certificatul de urbanism
nr. 1369 din 26.08.2008 nu a fost finalizată de reclamantă, certificatul de urbanism expirând
fără ca aceasta să depună documentaţia pentru eliberarea autorizaţiei de construire. Ca
urmare, în considerarea modificărilor legislative intervenite, autoritatea publică este
îndreptăţită să solicite reactualizarea PUZ-ului aprobat, aceasta cu atât mai mult cu cât acest
plan trebuie să ia în considerare contextul social, cultural istoric, urbanistic şi arhitectural de
la data la care se solicită un certificat de urbanism în vederea efectuării de lucrări de
construcţii, în această chestiune, o perioadă de timp de aproape 8 ani de la aprobarea planului
urbanistic zonal anterior fiind extrem de lungă, raportat la dinamica construirii într-o zonă de
maxim interes pentru toţi locuitorii urbei.
În consecinţă, constatând legală şi temeinică soluţia primei instanţe, Curtea va
respinge recursul ca nefondat în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, cu completarea
motivării în sensul celor arătate anterior.
8. Imposibilitatea executării contractului. Refuzul eliberării sumelor depuse cu
titlul de garanţie de bună execuţie.
Coroborând dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.1216/2009 cu cele ale Hotărârii
Consiliului Judeţean X. nr. 113/2009, Curtea constată că entităţile implicate în contract,
respectiv unităţile administrativ teritoriale asociate care au finanţat investiţiile şi care au
înfiinţat SC B SA, au luat act de faptul că executantul nu mai poate finaliza contractul şi au
găsit o soluţie de compromis, aceea de a preda fără plată investiţia începută către T. SA, fără
nici o obligaţie contractuală pentru aceasta din urmă.
Fiind operat acest transfer, pe cale legală şi nu contractuală, este evident că
garanţiile aferente contractelor încheiate cu S.C. PC SA nu au fost transferate în favoarea
S.C. T S.A., pentru bunul motiv că nu s-a încheiat nici un nou contract. Singurul efect al
acestui transfer este faptul că, în mod natural, clauzele vizând restituirea garanţiei prevăzută
de art. 11 din contracte nu mai pot fi puse în executare niciodată, aceasta întrucât contractul
nu mai poate fi finalizat de către părţile care l-au încheiat.
Sigur, acest lucru nu însemnă că achizitorul nu ar fi îndreptăţit la despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate de executant. Dar, în condiţiile în care achizitorul nu a formulat cerere
de despăgubire în condiţiile art. 11.3 din contract şi nu a obţinut o hotărâre judecătorească
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de obligare la daune înainte de intrarea executantului în insolvenţă, acesta nu se mai poate
despăgubi din garanţia constituită în acest sens, ci doar prin înscrierea la masa credală, cu
urmarea procedurilor prevăzute de Legea insolvenţei.
Nemaiputând fi folosite în scopul în care au fost constituite, este firesc ca sumele
depuse cu titlul de garanţie să reintre în patrimoniul celui care le-a constituit, urmând să
servească la îndestularea creditorilor, conform tabloului întocmit în procedura insolvenţei,
reţinerea lor de către un terţ rămânând fără bază legală.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 111 din 26.01.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă la data
de 20.02.2013, sub nr.77../3/2013, reclamanta SC P. SA în contradictoriu cu pârâtele SC BE
SA, Consiliul Județean X şi SC MN SA (fosta R. BANK) a solicitat să se dispună obligarea
pârâtei S.C. N S.A. să transfere toate sumele de bani deţinute în următoarele conturi:
- Cod IBAN RO07 …. - reprezentând garanţie de buna execuţie conform Contractului
nr. 7472 B. - care conţine suma de 389.974,39 lei;
- Cod IBAN R077 … - reprezentând garanţie de buna execuţie aferenta Contractului
nr. 7474 B. - care conține suma de 214.425,69 lei;
- Cod IBAN R034 … - reprezentând garanţie de buna execuţie conform Contractului
nr. 7471 B. - care conține suma de 1.213.671,72 lei, plus dobânzile aferente acestor sume, în
contul unic al debitoarei S.C. P. S.A. deschis la MN (fosta R Bank) - Sucursala xx sub nr.
RO03 ….
Prin sentinţa civilă nr.10459/04.12.2013 Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă a
admis excepţia necompetenţei funcţionale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în
favoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă, apreciind că aceasta este o acţiune în
pretenţii, care atrage competenţa instanţei de drept comun, potrivit art. 95 punct 1 şi art. 107
Cod procedură civilă.
Pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă cauza a fost înregistrată la data
de 10.03.2014, sub nr.77../3/2013*.
Prin sentinţa civilă nr. 3412 din data de 27.06.2015 Tribunalul Bucureşti a declinat
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Secţiei civile a Tribunalului Suceava la data de
11.09.2015, iar prin încheierea nr. 1634 din 07.10.2014 a fost admisă excepţia necompetenţei
funcţionale şi a fost trimisă cauza Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Suceava.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 18.11.2014 sub nr. 77../3/2013**.
Prin sentinţa civilă nr. 7214 din 11.12.2014 Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei teritoriale şi funcţionale a acestuia, a
constat ivit conflict negativ de competenţă şi a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru
soluţionarea acestuia.
Prin decizia nr. 1075 din 10.03.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Secţia de contencios administrativ şi fiscal a fost stabilită competenţa de soluţionare a cauzei
în favoarea Tribunalului Suceava.
Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului Suceava la data de 21 mai 2015 sub
nr. 77../3/2013***.
Reclamanta SC P SA a depus la dosar la data de 2 iunie 2015 cerere precizatoare (f. 410), în sensul motivării în drept a cererii iniţiale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.(3),
art. 20 alin. (1) lit. e coroborat cu prevederile art. 36, 37, 39, 61, 62, 65, 73 alin. (2) şi art. 76
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare
şi administrarea probei constând în dispozitivul sentinţei civile nr. 4083 din 06.05.2015
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pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă în dosarul nr. 7807/3/2009/a668, cu
menţiunea că înţelege să-şi însuşească acţiunea iniţială formulată de P SA prin fostul
administrator judiciar C.I.I. VM.
Prin cererea precizatoare a solicitat obligarea pârâtei SC N SA să transfere toate
sumele de bani în valoare totală de 1.818.071,80 lei existente în conturile deschise pe numele
debitoarei P.
Prin sentinţa nr. 1705 din 18 septembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului
Consiliului Judeţean X., invocată de acesta; a respins acţiunea formulată de reclamanta SC P
SA prin administrator judiciar Consorţiul K SPRL şi prin administrator judiciar EC SRL în
contradictoriu cu pârâtul Consiliului Judeţean X, ca fiind introdusă împotriva unei persoane
lipsite de calitate procesuală pasivă; a respins acţiunea formulată de reclamanta SC P. SA prin
administrator judiciar Consorţiul K SPRL şi prin administrator judiciar EV SRL împotriva SC
MN SA şi în contradictoriu cu SC BE SA X. prin administrator judiciar Casa de Insolvenţă B.
IPURL, ca nefondată.
Examinând actele şi lucrările dosarului sub aspectul excepţiei lipsei calităţii procesuale
pasive a pârâtului Consiliului Judeţean Suceava, invocată de acesta, instanţa a constatat că
aceasta este întemeiată.
Potrivit art. 36 Cod procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea
dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
În prezenta cauză s-a solicitat transferarea unor sume de către pârâta SC N. SA (fosta
SC MN SA), sume ce reprezintă garanţii de bună execuţie a unor contracte de executare
lucrări, ce au avut iniţial ca parte contractantă pârâtul Consiliului Judeţean X.. Acesta a
cesionat drepturile şi obligaţiile rezultate din contracte către pârâta SC BE SA, care a preluat
calitatea de parte contractantă (achizitor).
Prin urmare, între reclamantă şi pârâtul Consiliului Judeţean X. nu mai există raporturi
de natură contractuală care să justifice existenţa calităţii procesuale pasive, nici măcar pentru
opozabilitatea hotărârii.
În consecinţă, faţă de cele reţinute anterior şi de prevederile art. 36 Cod procedură
civilă, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliului
Judeţean X., invocată de acesta, şi a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul
Consiliului Judeţean X., ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate
procesuală pasivă.
Analizând actele şi lucrările dosarului pe fondul cauzei, instanţa a constat că acţiunea
este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:
Astfel, între Consiliul Judeţean X., în calitate de achizitor, şi Consorţiul format din SC
P SA (devenită P SA) şi asociatul OS- Federaţia Rusă, în calitate de executant, a fost încheiat
contractul de execuţie lucrări nr. 7471 din 08.07.2004 (f. 12-19 din ds. 77../3/2013 al
Tribunalului Bucureşti), contractul de execuţie lucrări nr. 7474 din 08.07.2004 (f. 31-38 din
ds. 77../3/2013 al Tribunalului Bucureşti) şi contractul de execuţie lucrări nr. 7472 din
08.07.2004 (f. 50-57 din ds. 77../3/2013 al Tribunalului Bucureşti), toate având ca obiect
executarea, finalizarea şi întreţinerea obiectivului „Conducte de transport gaze naturale de
înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare-predare şi racorduri la conductă” pe diferite
tronsoane.
Pentru fiecare dintre contractele menţionate mai sus au fost depuse de către executant
în conturi aflate la pârâta SC N. SA ( fosta SC MN SA) garanţii de bună execuţie (f. 9-11 din
ds. 77../3/2013 al Tribunalului Bucureşti).
Prin contractul 9734/07.09.2004 Consiliul Judeţean X. a cesionat toate drepturile şi
obligaţiile rezultate din cele trei contracte în favoarea pârâtei SC BE SA, notificând
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reclamantei încheierea contractului de cesiune (f. 86-88 din dosarul nr. 77../3/2013 al
Tribunalului Bucureşti).
Reclamanta a solicitat obligarea pârâtei SC N. SA ( fosta SC MN SA) să transfere
toate sumele existente în conturile deschise pe numele debitoarei P. în contul unic de
insolvenţă al SC P. SA deschis la SC N. SA ( fosta SC MN SA), apreciind că au încetat
efectele contractelor pentru executarea cărora au fost constituite garanţiile.
Referitor la modul de eliberare a garanţiilor, instanţa a constatat că toate cele trei
contracte încheiate de reclamantă prevăd la art. 11.2 (clauză ce nu a fost modificată prin actele
adiţionale) că eliberarea garanţiei de bună execuţie se face astfel:
-70% din valoarea garanţiei de bună execuţie constituită se va elibera în termen de 14
zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie provizorie, iar în cazul în care acesta
conţine anexă cu privire la remedieri constatate de comisia de recepţie, garanţia se va elibera
după terminarea lor;
-30% după semnarea procesului-verbal de recepţie finală (fără observaţii) în termen de
5 zile.
S-a mai prevăzut că achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de
bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contract (f. 14, 33 şi 52 din ds. 77../3/2013 al Tribunalului Bucureşti).
Din analizarea prevederilor contractuale rezultă că eliberarea garanţiei de bună
execuţie poate fi dispusă numai de către achizitor, după încheierea procesului-verbal de
recepţie provizorie, respectiv procesului-verbal de recepţie finală, dacă apreciază că nu este
necesară repararea unor eventuale prejudicii.
Prin urmare, atâta timp cât achizitorul nu a dispus eliberarea garanţiilor de bună
execuţie şi nici nu a fost obţinută de către reclamantă o hotărâre judecătorească prin care
acesta să fie obligat să elibereze garanţiile de bună execuţie, în eventualitatea unui refuz
nejustificat, pârâta SC N. SA ( fosta SC MN SA) nu poate fi obligată să transfere sumele la
dispoziţia reclamantei deoarece pârâta SC N. SA este un simplu depozitar, ce nu are dreptul
de a dispune cu privire la sumele aflate în conturile deschise la aceasta, întrucât nu este parte
în contractele de executare a lucrărilor. În consecinţă, atâta timp cât achizitorul nu a dispus
eliberarea sumelor constituite cu titlu de garanţii, pârâta SC N. SA nu poate fi obligată la
transferarea acestora la dispoziţia reclamantei.
Susţinerea reclamantei că ar fi intervenit încetarea contractelor prin efectul H.G. nr.
1216/07.10.2009, care prevede predarea de către Consiliul Judeţean X. şi preluarea de către
SNTGN T. SA M. a obiectivului de investiţii nu poate fi primită deoarece preluarea s-a
realizat în vederea asigurării continuării lucrărilor, neputând avea valoarea unui act de
încetare a contractului.
De asemenea, împrejurarea că cererea pârâtei SC BE SA de a înscrie creanţa sa
împotriva reclamantei în tabelul de creanţe a fost respinsă, ca tardivă, nu poate determina
admiterea acţiunii, în primul rând deoarece soluţia pronunţată de Tribunalul Bucureşti nu este
definitivă (f. 12-16) şi în al doilea rând pentru că însăşi formularea cererii de înscriere a
creanţei în tabelul creditorilor dovedeşte că pârâta SC BE SA are pretenţii faţă de reclamantă
izvorâte din executarea contractelor încheiate de acestea.
Pe cale de consecinţă, este nefondată şi acţiunea promovată în contradictoriu cu SC
BE SA, care a fost introdusă doar pentru opozabilitate, nefiind formulat un petit prin care să fi
fost invocate pretenţii distincte faţă de această societate, reclamanta solicitând doar obligarea
pârâtei SC N. SA la transferarea sumelor indicate în acţiune.
Faţă de cele reţinute anterior, instanţa a respins, ca nefondată, acţiunea formulată
împotriva SC N. SA (fosta SC MN SA) şi în contradictoriu cu SC BE SA.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC P SA societate în reorganizare judiciară - prin administrator special EB, prin administrator judiciar
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Consorţiul K SPRL B. şi EG SPRL B., criticând hotărârea recurată ca fiind dată cu încălcarea
dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă.
Astfel, reclamanta recurentă a arătat că, deşi SC P. SA a formulat, în conformitate cu
prevederile art. 204 din Noul Cod de procedură civilă, o cerere precizatoare, în sensul
motivării în drept a cererii iniţiale, în motivarea hotărârii, ca urmare a analizării actelor şi
lucrărilor dosarului pe fondul cauzei, instanţa a constatat că acţiunea este neîntemeiată,
raportându-se strict la prevederile Contractelor de execuţie lucrări nr. 7471, nr. 7474 şi 7472 –
toate din 8.07.2004 şi toate având ca obiect executarea, finalizarea şi întreţinerea obiectivului
„Contracte de transport de gaze naturale de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurarepredare şi racorduri la conductă” pe diferite tronsoane, în condiţiile în care acţiunea, constând
în obligaţia de a face, este întemeiată strict pe prevederi ale Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
În acest sens, instanţa de judecată nu a arătat motivele care au condus la luarea acestei
hotărâri, nu a analizat şi combătut motivele de drept şi susţinerile reclamantei, raportându-se
la invocarea unor motive străine de natura cauzei, respectiv clauzele referitoare la modul de
eliberare a garanţiilor prevăzute în contractele de execuţie lucrări menţionate.
Reclamanta recurentă arată că nu a solicitat instanţei de judecată analizarea
contractelor de execuţie lucrări din punct de vedere al modului de desfăşurare şi îndeplinire a
obligaţiilor reciproce stabilite, constatarea faptului că achizitorul nu a dispus eliberarea
garanţiilor de bună execuţie sau lipsa procesului verbal de recepţie provizorie, respectiv a
procesului verbal de recepţie finală, în condiţiile în care această situaţie era cunoscută de toate
părţile şi prezentată chiar în cuprinsul cererii formulate. Deşi cererea a fost motivată în fapt şi
în drept pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, iar aspectele de mai
sus au fost arătate ca motiv al formulării acestei cereri, instanţa de judecată s-a rezumat a lua
act de o situaţie recunoscută, fără să analizeze obiectul cererii şi motivele de fapt şi de drept
invocate.
Totodată, reclamanta recurentă, în temeiul dispoziţiilor art. 486 alin. (1) coroborat cu
prevederile 488 alin. (1) pct. 8 din Noul Cod de procedură civilă, critică hotărârea primei
instanţe ca fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 20 alin. (1)
lit. e, art. 36, art. 37, art. 39, art. 61, art. 62,art. 65, art. 73 alin. (2) şi art. 76 din Legea nr.
85/2006.
Reiterând motivele principale ale cererii formulate şi argumentele din cuprinsul
acesteia, reclamanta recurentă solicită instanţei de recurs a avea în vedere dispoziţiile art. 20
alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006, astfel că solicitarea administratorului judiciar adresată
băncii N. S.A. de a vira disponibilul în contul unic deschis pentru derularea tuturor
operaţiunilor băneşti ale procedurii, nu a fost efectuată în numele său propriu, în virtutea
contractului dintre P.SA şi bancă, ci în exercitarea unor atribuţii stabilite imperativ de lege.
Chiar dacă aceste sume au fost afectate ca şi garanţie anterior deschiderii procedurii de
insolvenţă în baza unor contracte de executări lucrări dintre debitoare şi SC BE SA, în situaţia
dată, dispoziţiile contractuale sunt restrânse prin dispoziţiile Legii nr. 85/2006, care impun ca
toţi creditorii debitoarei să-şi valorifice creanţa asupra averii acesteia în procedura colectivă
prevăzută de această lege.
Prin sentinţa comercială nr. 1786 din 25.03.2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti –
Secţia a VII-a civilă, în dosarul nr. 7807/3/2009, s-a deschis procedura generală a insolvenţei
împotriva debitoarei P SA – termenul limită de depunere a declaraţiilor de creanţă fiind
stabilit pentru data de 22.05.2009.
În temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62 alin.(1) şi următoarele din Legea nr. 85/2006,
fostul administrator judiciar al RI S.P.R.L. a notificat creditorii privind intrarea debitoarei în
insolvenţă, indicând, totodată termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a
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creanţelor – notificarea fiind publică într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul
Procedurilor de insolvenţă nr. 1933 din data de 23.04.2009.
Având în vedere că SC BE S.A. a formulat cererea de înscriere a creanţei în tabelul
creditorilor nr. 103/26.07.2009 primită de administratorul judiciar, respectiv registratura
Tribunalul Bucureşti la data de 27.07.2014, potrivit dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 85/2006
a operat decăderea creditorului din drepturile prevăzute de aceste dispoziţii legale (tardivitate
menţinută şi prin Sentinţa civilă nr. 4083/06.05.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti –
Secţia a VII-a Civilă) – motiv pentru care reclamanta recurentă solicită a se constata că SC
BE S.A nu are calitate de creditor al P. SA, pe cale de consecinţă neputând emite pretenţii
asupra disponibilităţilor debitoarei constituite anterior deschiderii procedurii ca şi garanţii de
bună execuţie.
Faţă de această situaţie, reclamanta recurentă susţine că în mod greşit instanţa de fond
a apreciat că simpla formulare a cererii de înscriere a creanţei în tabelul creditorilor, în
condiţiile în care aceasta a fost respinsă ca tardiv formulată, atât de Tribunalul Bucureşti, pe
fond şi ulterior de Curtea de Apel Bucureşti, în recurs, dovedeşte că pârâta SC BE S.A are
pretenţii faţă de reclamantă izvorâte din executarea contractelor încheiate cu aceasta.
Faţă de cele învederate, reclamanta recurentă a solicitat admiterea recursului,
modificarea hotărârii recurate, în sensul admiterii cererii de obligare a pârâtei SC N. SA să
transfere toate sumele de bani în valoare totală de 1.818.071,80 lei existente în conturile
deschise pe numele debitoarei P. SA, având următoarele coduri IBAN: RO07 …; RO77 … şi
RO34 .. şi transferul soldurilor existente, în contul unic de insolvenţă al P. SA, având cod
IBAN RO 03 …, deschis la N. (fosta R. Bank) Sucursala T..
Pârâta SC N. SA a formulat întâmpinare faţă de recursul declarat de reclamanta P. SA,
solicitând ca, în funcţie de motivele şi probele ce se vor administra, instanţa de recurs să
aprecieze asupra temeiniciei şi legalităţii acţiunii formulate.
Astfel, pârâta a solicitat ca instanţa de recurs să aibă în vedere faptul că, în cuprinsul
cererii de chemare în judecată, dar şi în recursul formulat, reclamanta a menţionat sumele
inversate faţă de conturile menţionate, astfel încât solicită a fi avute în vedere extrasele de
cont depuse la judecarea fondului.
Totodată, pârâta a mai arătat că, atâta vreme cât reclamanta recurentă nu a depus la
dosar – conform prevederilor art. 11.2 din cadrul contractelor de execuţie de lucrări – procesul
verbal de recepţie provizorie, pentru eliberarea a 70% din garanţie, N. SA s-a găsit în
imposibilitatea juridică de a restitui sumele fără existenţa unui acord scris între părţile
contractante sau fără existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă care să
statueze asupra situaţiei mai sus menţionate.
Pe fondul cauzei, urmează ca în funcţie de probele administrate în cauză instanţa să
dispună.
De asemenea, pârâta a arătat că, în cazul în care celelalte părţi ar solicita obligarea N.
SA la plata cheltuielilor de judecată, solicită respingerea acesteia, apreciind că băncii nu-i
poate fi imputată nici o culpă în legătură cu pretenţiile reclamantei recurente. Pe de altă parte,
numai partea care cade în pretenţii poate fi obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de
judecată, banca neavând nici o culpă procesuală în această situaţie.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâtul Consiliul Judeţean X. a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată
de Tribunalul Suceava, care a motivat şi fundamentat temeinic soluţia pronunţată în
conformitate cu clauzele contractuale privind eliberarea garanţiei de bună execuţie.
Astfel, pârâtul intimat a arătat că motivele de recurs invocate de către reclamanta
recurentă nu se încadrează în motivele invocate prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă –
ca urmare, în speţă, incidente sunt prevederile art. 489 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă,
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care prevăd că recursul este nul dacă motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare
prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă.
S-a mai arătat că cererea reclamantei de obligare a SC N. la transferul sumelor
existenţe în conturile deschise pe numele debitoarei P. SA nu are temei legal, întrucât nu sunt
îndeplinite condiţiile pentru deblocarea garanţiei de bună execuţie constituită, aşa cum în mod
corect a reţinut instanţa de fond (condiţii stipulate de art. 16 şi art. 18.6 din fiecare contract).
Totodată, se arată că reclamanta nu a făcut dovada că a fost făcută recepţia la terminarea
lucrărilor şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie (conform clauzelor stipulate la
art. 11.2 din fiecare contract), iar instanţa nu se poate substitui comisiei de recepţie.
Referitor la susţinerea recurentei referitoare la faptul că SC BE SA prin lichidator nu
are calitate de creditor, pârâtul a precizat că această situaţie nu are legătură cu cererea privind
deblocarea garanţiei de bună execuţie constituită în cadrul contractelor de lucrări şi obligarea
N. SA la transferul sumelor în contul unic de insolvenţă al acesteia. Faptul că SC BE SA nu
are calitatea de creditor al recurentei nu conduce la obligarea N. SA la transferul sumelor în
contul unic de insolvenţă al acesteia.
Prin punctul de vedere înaintat la dosar, intimata SC BE SA a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi neîntemeiat, motivele invocate de reclamantă neputând fi reţinute de
instanţa de recurs.
Analizând recursul prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a motivelor
invocate, Curtea reţine următoarele:
Prima instanţă îşi justifică hotărârea de a nu dispune restituirea garanţiei de bună
execuţie constituite de reclamantă pe împrejurarea că achizitorul nu a dispus eliberarea
sumelor constituite cu acest titlu şi că nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească în acest sens.
Dar reclamanta tocmai cu aceasta a învestit instanţa. A solicitat să se constate că în
cauză nu se mai poate face aplicarea art. 11 din contractul de execuţie de lucrări, ca urmare a
predării lucrărilor către T. SA şi în consecinţă să se dispună eliberarea sumelor consemnate cu
titlu de garanţie de către instanţă. Iar în acest context, prima instanţă trebuia să verifice, pe de
o parte, dacă o dată cu transferul operat în baza H.G. nr. 1216/2009 a avut loc şi transferul
garanţiilor şi dacă, în raport de prevederile contractuale, a existat o cerere de despăgubiri din
partea achizitorului.
Or, efectuând aceste verificări, Curtea reţine că prin hotărârea de guvern menţionată se
aprobă ducerea la îndeplinire a procedurii legate de predare a obiectivului de investiţie în
discuţie fără ca în acest fel să aibă loc şi o novaţie a contractului prin schimbare de debitor.
De fapt, coroborând dispoziţiile hotărârii de guvern cu cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean
X. nr. 113/2009, Curtea constată că entităţile implicate în contract, respectiv unităţile
administrativ teritoriale asociate care au finanţat investiţiile şi care au înfiinţat SC BE SA, au
luat act de faptul că executantul nu mai poate finaliza contractul şi au găsit o soluţie de
compromis, aceea de a preda fără plată investiţia începută către T. SA, fără nici o obligaţie
contractuală pentru aceasta din urmă.
Fiind operat acest transfer, pe cale legală şi nu contractuală, este evident că garanţiile
aferente contractelor încheiate cu S.C. P. SA nu au fost transferate în favoarea S.C. T. S.A.,
pentru bunul motiv că nu s-a încheiat nici un nou contract. Singurul efect al acestui transfer
este faptul că, în mod natural, clauzele vizând restituirea garanţiei prevăzută de art. 11 din
contracte nu mai pot fi puse în executare niciodată, pentru suficientul motiv că contractul nu
mai poate fi finalizat de către părţile care l-au încheiat.
Sigur, acest lucru nu însemnă că achizitorul nu ar fi îndreptăţit la despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate de executant. Dar, în condiţiile în care achizitorul nu a formulat cerere de
despăgubire în condiţiile art. 11.3 din contract şi nu a obţinut o hotărâre judecătorească de
obligare la daune înainte de intrarea executantului în insolvenţă, acesta nu se mai poate
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despăgubi din garanţia constituită în acest sens, ci doar prin înscrierea la masa credală, cu
urmarea procedurilor prevăzute de Legea insolvenţei.
Nemaiputând fi folosite în scopul în care au fost constituite, este firesc ca sumele
depuse cu titlul de garanţie să reintre în patrimoniul celui care le-a constituit, urmând să
servească la îndestularea creditorilor, conform tabloului întocmit în procedura insolvenţei,
reţinerea lor de către un terţ rămânând fără bază legală.
Referitor la precizările făcute de Consiliul Judeţean X., Curtea nu le va lua în
considerare, aceasta pentru că hotărârea primei instanţe a rămas definitivă prin nerecurare în
ceea ce priveşte admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliului
Judeţean X..
În consecinţă, constatând că există o fractură de logică în hotărârea primei instanţe de
a respinge cererea pentru că achizitorul nu a decis eliberarea garanţiei, deşi reclamanta a
solicitat tocmai a se constata că achizitorul nu mai poate în mod obiectiv să dispună eliberarea
garanţiei, acesta fiind motivul pentru care a apelat la instanţă, Curtea reţine că în cauză este
dat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 din Vechiul Cod de procedură civilă, astfel
încât, temeiul art. 312 alin. (2) din Vechiul Cod procedură civilă, va admite recursul şi va
modifica în parte hotărârea, cu consecinţa admiterii acţiunii în contradictoriu cu P. SA şi SC
BE SA, menţinând hotărârea în ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a
Consiliului Judeţean X.
9. Anulare proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor
bugetare. Intrarea în insolvenţă a beneficiarului contractului de finanţare. Lipsa culpei
pentru a fi antrenată răspunderea administrativ-fiscală.
În lipsa oricăror alte informaţii relative la cauzele ce au provocat insolvenţa, simpla
deschidere a procedurii nu echivalează cu o acţiune sau inacţiune prin care să se fi încălcat
obligaţiile impuse de contractul de finanţare şi de normele dreptului comunitar, incidente în
speţă şi care să fi avut ca efect prejudicierea bugetului Uniunii Europene.
(Secția de Contencios Administrativ și Fiscal , decizia nr.163 din 15.06.2016)
Prin cererea adresată Curții de Apel Suceava – Secția de Contencios Administrativ și
Fiscal şi înregistrată sub nr. 30../39/2016 din 7 aprilie 2016, reclamanta X SPRL SUCEAVA
– administrator judiciar al SC Y SRL a chemat în judecată pârâţii Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 1 Nord –
Est solicitând anularea Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor
bugetare încheiat la data de 29.07.2015 privind contractul de finanţare nr. C312M01...din data
de 06.05.2010 „Construcţie şi dotare hală pentru fabricarea elementelor din beton"- beneficiar
SC Y SRL şi a Deciziei nr. 36.440 din 05.10.2015 de soluţionare a contestaţiei formulată de
SC YSRL înregistrată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin reorganizare conform OUG nr. 41/2014 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin
reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) sub nr. 33.036/
04.09.2015, ca fiind nelegale.
În motivarea cererii arată următoarele:
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
cuprinde prevederi imperative referitoarea la imposibilitatea desfiinţării sau încetării
contractelor aflate în derulare la data deschiderii procedurii insolvenţei, cum este şi cazul SC
Y SRL:
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- Art. 123. - (1) Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii
procedurii, art. I.4I7 din Codul civil nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de
desfiinţare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului sau de declarare
a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Prevederile
referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare sau
accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a
operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui
acord de compensare bilaterală. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului,
într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, închirierile neexpirate, alte
contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în totalitate ori
substanţial de către toate părţile implicate.
- Art. 341. - Orice decăderi, limitări, interdicţii ori altele asemenea instituite prin
norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenţă vor
fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. Dispoziţiile contrare se abrogă.
În cauză, apreciază că atât dispoziţiile contractuale la care a făcut referire anterior, cât
şi cele ale art. 36 din OUG nr. 66/2011, sunt abrogate implicit prin intrarea în vigoare a art.
341 din Legea nr. 85/2014 şi de prevederile similare ale art. 1542 din Legea nr. 85/2006
(vechea lege a insolvenţei, în vigoare la data încheierii contractului de finanţare), astfel încât
retragerea finanţării acordate şi încetarea contractului pot avea loc doar de la data deschiderii
procedurii falimentului.
Totodată, invocă faptul că, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 66/2015 s-a
constatat că prevederile art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora sunt neconstituţionale, iar
deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru
viitor, conform art. 11 alin. 3 din Legea nr. 47/1992.
Art. 66 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 66/2011 prevede că: „Activităţile
de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare care sunt în desfăşurare la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se finalizează şi se valorifică cu aplicarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr.
529/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.
În cauză, între SC Y SRL şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
reorganizată conform O.U.G. nr. 41/2014 în Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (în
continuarea AFIR) a fost încheiat contractul de finanţare nr. C312M010913500017 din data
de 06.05.2010 „Construcţie şi dotare hala pentru fabricarea elementelor din beton".
Aşadar, la data încheierii contractului era în vigoare O.G. nr. 79/2003 privind controlul
şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător care a fost abrogată de O.G. nr. 66/2011 la 29.06.2011.
Consideră că atât Procesul verbal de constatare neregulilor şi de stabilire a creanţelor
bugetare încheiat la data de 04-08.2015 privind proiectul „Construcţie şi dotare hală pentru
fabricarea elementelor din beton", cod proiect C312M010913500017, beneficiar S.C. Y
S.R.L., cât şi Decizia de soluţionarea a contestaţiei formulată de SC Y SRL înregistrată la
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit prin reorganizare conform OUG nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) sub nr. 36440 din 05.10.2015 sunt nelegale,
deoarece sunt întemeiate pe dispoziţiile O.G. nr. 66/2011, act normativ care nu poate fi aplicat
retroactiv unui contract de finanţare încheiat în anul 2010, aşa cum a stabilit Curtea
Constituţională.
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Inaplicabilitatea OG nr. 66/2011 faţă de contractele de finanţare încheiate înaintea
intrării în vigoare este explicată mai ales prin faptul că acest act normativ conţine, pe lângă
regulile de procedură privind constatarea neregulilor şi aspecte de drept material.
În acest sens, la paragrafele 21 din Decizia nr. 66/2015 a Curţii Constituţionale se face
trimitere la definiţia neregulii, care diferă esenţial de cea regăsită în O.G. nr. 79/2003, la
cuantumul diferit al corecţiilor financiare stabilit în mod diferit în cele două cauze, dar mai
ales la potenţialitatea prejudiciului, care este reglementată numai în art. 2 lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.
Totodată, legislaţia trebuie să fie previzibilă, astfel încât la momentul angajării unui
raport juridic o persoană de drept privat să aibă consecinţa eventualelor acte şi fapte juridice
săvârşite încă de la acel moment, nefiind permisă modificarea legislaţiei retroactiv, acest
aspect fiind interzis de legea fundamentală a ţării.
Deosebit de aceasta, consideră că în cauză nu suntem în prezenţa unei nereguli pentru
a fi dispusă retragerea finanţării acordate conform contractului.
În ceea ce priveşte definiţia neregulilor, art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, prevede
că „(2) Termenii neregulă, creanţe bugetare rezultate din nereguli, autorităţi cu competenţe în
gestionarea fondurilor comunitare au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.
79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003,
cu modificările şi completările ulterioare."
O.G. nr. 79/2003 a fost abrogată de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, care prevede la art. 2 alin. (1) lit. a că, „Art. 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii: a) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport
cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune
a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici
internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătit
necuvenit”.
Deci neregula reprezintă o acţiune sau inacţiune în urma căreia s-a realizat o abatere
de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene,
precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor
dispoziţii, însă din cuprinsul acelor adrese nu reiese care sunt dispoziţiile legale sau
contractuale încălcate.
Prin întâmpinarea depusă la data de 4 mai 2016 AFUIR a solicitat respingerea cererii
de chemare în judecată ca neîntemeiată, arătând următoarele:
Controlul a fost demarat pentru a se verifica modul de obţinere, gestionare şi utilizare
a fondurilor aferente proiectului C312M010913500017 din data de 06.05.2010 „Construcţie şi
dotare hala pentru fabricarea elementelor din beton" finanţat prin FEADR, constatând
nereguli în derularea acestuia, ulterior achitării ultimei tranşe de plată şi s-a constatat că
beneficiarul de fonduri nerambursabile a intrat în procedura de insolvenţă.
Insolvenţa „este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile".
Această stare de fapt rezultă din extrasul de pe Noul Portal al instanţelor de judecată în
dosarul nr. 31../86/2015 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, prin care instanţa a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei, întrucât aceasta are datorii mai mari
decât creanţele şi decât activele circulante, aspect recunoscut şi de instanţa de fond.
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Învederează instanţei că pentru a accesa finanţarea nerambursabilă prin PNDR, S.C. Y
S.R.L. a previzionat, încă din faza de Cerere de Finanţare, că va avea performanţe economice
care să-i permită îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.
În baza memoriului justificativ şi a planului de afaceri pe care beneficiarul SC Y S.R.L
l-a depus la dosarul Cererii de Finanţare, acestuia i s-a acordat un punctaj prin care a fost
declarat eligibil şi selectat în detrimentul altor solicitanţi.
La momentul depunerii cererii de finanţare beneficiara a avut în vedere obligaţia
înscrisă în lista documentelor solicitate, respectiv aceea de a depune odată cu cererea de
finanţare şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, care evidenţiază
faptul că la momentul depunerii cererii de finanţare beneficiarul nu se află în procedura de
insolvenţă sau faliment, iar în baza studiului de fezabilitate din cadrul planului de afaceri pe
care debitorul l-a depus la dosarul de selecţie, acesta a fost declarat eligibil şi selectat în
detrimentul altor solicitanţi.
Învederează faptul că necesitatea respectării acestui criteriu de eligibilitate, respectiv
acela ca beneficiarul să nu intre în stare de insolvenţă/faliment pe toată durata de valabilitate a
contractului de finanţare era cunoscut de către debitoarea SC Y SRL, încă de la momentul
depunerii cererii de finanţare în vederea obţinerii fondurilor comunitare nerambursabile
alocate prin PNDR 2007-2013, mai ales că prin declaraţia pe proprie răspundere completată
de beneficiar, s-a declarat pe proprie răspundere că "nu este în curs de a fi supus procedurilor
de declarare a insolvenţei sau reorganizare judiciară".
Învederează instanţei prevederile contractuale asumate de beneficiar, respectiv
dispoziţiile art. 3(1) din Anexa I la contract care dispun: "Beneficiarul se obligă să respecte pe
toată durata contractului criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare.
De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie, beneficiarul se
obligă să nu modifice substanţial proiectul. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea
care afectează condiţiile de implementare, care pot rezulta dintr-o schimbare în natura
proprietăţii, a amplasamentului, a unor elemente iniţiale caracteristice proiectului, etc.
Dacă AFIR constată ca obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat
sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe o perioada de 5 ani după
finalizarea proiectului (data ultimei plăţi) îşi rezervă dreptul de a recupera sprijinul acordat."
Art. 1(4) „Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de
profesionalism, eficienţă şi vigilenţa în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul
vizat şi în concordanţă cu acest contract."
Art. 11(3) din Anexa I - Prevederi generale la Contractul de finanţare semnat de
beneficiar fără obiecţiuni, astfel: „În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori
executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de
incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, … ,Autoritatea Contractantă
poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, fără nicio formalitate şi fără intervenţia
instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri beneficiarul va restitui integral sumele primite ca
finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform
dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezenta Anexă".
Având în vedere prevederile contractuale asumate de beneficiar, precum şi hotărârea
de deschidere a insolvenţei pronunţată de Tribunalul Alba, era obligată să aplice art. 36 din
O.U.G. nr. 66/2011 care dispune:
„Prin derogare de la dispoziţiile art. 36 şi art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile
de la data luării la cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus deschiderea
procedurii de insolvenţă a unui beneficiar, autorităţile cu competenţe în gestionarea
fondurilor europene sunt obligate să demareze activitatea de constatare a neregulilor şi de
stabilire a creanţelor bugetare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgentă pentru sumele
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acordate în cadrul contractului/acordului/deciziei de finanţare din fonduri europene şi/sau
din fonduri publice naţionale aferente acestora."
Intrarea în stare de insolvenţă a beneficiarului de fonduri prin PNDR precum şi
înstrăinarea bunurilor ce fac obiectul proiectului finanţat (achiziţionate, construite,
modernizate) reprezintă nereguli, aşa cum a detailat mai sus, pentru această neregulă fiind
stipulată cu stricteţe sancţiunea de declarare ca neeligibile a cheltuielilor aferente şi
declanşarea procedurii de constituire şi recuperare de debit potrivit legislaţiei aplicabile
creanţelor bugetare.
Constatarea neregulilor, aşa cum sunt impuse de art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011, este
întărită prin Decizia nr. 342 din 24 septembrie 2013 pronunţată de Curtea Constituţională prin
care a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011.
Având în vedere prevederea contractuală prevăzută mai sus menţionată, la data intrării
în insolenţă debitorul era obligat să notifice A.F.I.R. despre intervenirea acestei situaţii, cu
atât mai mult cu cât de la data intrării în starea de insolenţă, beneficiarul SC Y S.R.L nu mai
respectă regulile de finanţare impuse şi asumate de beneficiar, respectiv nu mai îndeplineşte
unul dintre criteriile de eligibilitate şi selecţie care trebuie menţinut pe toată durata de
valabilitate a contractului de finanţare - acela de a nu intra în insolvenţă.
Art. 16 alin. (1) şi (3) „Nereguli, sume necuvenite şi restituirea finanţării” din Anexa I
(Prevederi Generale) a contractului de finanţare dispune faptul că: „Prin "neregulă" în
accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi
conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanţare,
acordurilor de finanţare, reglementarilor în vigoare privind asistenţa financiară
nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor
contractului de finanţare, caz în care cheltuiala este neeligibilă şi are ca efect prejudicierea
bugetului general al Comunităţilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în
numele lor şi a bugetului naţional.
Referitor la afirmaţia „...insolvenţa nu este o neregulă în sine", face următoarele
precizări:
Demararea activităţii de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
pentru beneficiarul S.C. Y S.R.L. a avut la bază prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 66/ 2011, cu modificările şi completările
ulterioare, AFIR are obligaţia să demareze activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire
a creanţelor bugetare prevăzută de aceeaşi ordonanţă, pentru sumele acordate în cadrul
contactatului/acordului/deciziei de finanţare din fonduri europene şi/ sau din fonduri publice
naţionale aferente acestora, în condiţiile în care a luat la cunoştinţă de intrarea S.C. Y S.R.L.
sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
Curtea de Apel Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin sentinţa
nr.163/15.06.2016, a admis acţiunea şi a anulat procesul-verbal de constatare a neregulilor şi
de stabilire a creanţelor bugetare din data de 29.07.2015 înregistrat sub nr. 28921/4.08.2015,
emis de MADR-AFIR, Centrul Regional 1 Nord-Est, precum şi Decizia nr. 36440/5.10.2015
emisă de MADR-AFIR.
Pentru a se pronunţa astfel, Curtea a reţinut următoarele:
Prin procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare
încheiat la data de 29.07.2015 s-a stabilit în sarcina reclamantei o creanţă bugetară în cuantum
de 843.288, 85 lei.
În cuprinsul considerentelor procesului verbal s-au reţinut următoarele:
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„Echipa de control a verificat modul de obţinere, gestionare şi utilizare a fondurilor
aferente proiectului C 312IV1011012400068/28.03.2011 - „Construcţie şi dotare hala pentru
fabricarea elementelor din beton" finanţat prin FEADR, constatând nereguli în derularea
acestuia, ulterior achitării ultimei tranşe de plată.
În baza contractului mai sus menţionat, cu valoare totală eligibilă de 1.213.917 lei, din
care finanţare nerambursabilă de 849.741 lei, Agenţia a efectuat plăţi în valoare de 843.288,85
lei (echivalentul a 190.330,92 Euro), din care 80% contribuţie UE şi 20% contribuţie
naţională, conform cheltuielilor acceptate la plată în cele patru tranşe de plată.
Potrivit prevederilor contractului de finanţare C 312M010913500017/06.05.2010 cu
modificările şi completările ulterioare, încheiat cu SC Y SRL, acesta se obligă să respecte pe
toată durata de valabilitate a contractului criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în
cererea de finanţare, şi anume pe o perioada de 5 ani de la data semnării acestuia de către
ambele părţi, dar nu mai puţin de doi ani de la data efectuării ultimei plăţi, beneficiarul se
obligă să nu modifice substanţial proiectul. De asemenea, intrarea în insolvenţă a
beneficiarului de fonduri FEADR, reprezintă neregulă şi încălcare a clauzelor contractului de
finanţare şi ale legislaţiei speciale în domeniu, fiind stipulată sancţiunea de declarare ca
neeligibile cheltuielile aferente şi declanşarea procedurii de constituire şi recuperare debit
potrivit legislaţiei aplicabile creanţelor bugetare, neregula semnalată precum şi procesul
verbal fiind întocmite în perioada de valabilitate a contractului.
În urma verificării documentelor, echipa de control numită în baza IRD 0.1 - nr.
24856/09.07.2015 a constatat că Tribunalul Suceava a admis cererea beneficiarului FEADR
SC Y SRL de intrare în insolvenţă (Dosar 31../86/2015), deschizând procedura generală a
insolventei şi desemnând un administrator judiciar.
Conform Prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 Art. 36 "Prin
derogare de la dispoziţiile art. 36 şi art. 86 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolventei, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data luării la
cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a
unui beneficiar, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene sunt obligate să
demareze activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare prevăzută
de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru sumele acordate în cadrul contractului/acordului/
deciziei de finanţare din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente
acestora".
Drept urmare, suspiciunea de neregulă, semnalată prin IRD 0.1 - nr.
24856/09.07.2015, se confirmă, activitatea de verificare finalizându-se cu prezentul proces
verbal de constatare.
Conform prevederilor contractuale - Anexa I la Contractul cadru:
Articolul 1- Obligaţii generale: Art.1.(4) Beneficiarul trebuie să implementeze
Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai
bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.
Articolul 3 - Obligaţii:
Art.3.(1) Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, criteriile de
eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de finanţare. De asemenea, pe perioada de
valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanţare, Beneficiarul se obliga sa nu
modifice substanţial proiectul.
Dacă Autoritatea Contractantă constată că obiectivele finanţate nu sunt folosite
conform scopului destinat sau în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate pe
perioada de valabilitate şi monitorizare a contractului îşi rezervă dreptul de a recupera
sprijinul acordat.
Articolul 8 - Monitorizarea și Evaluarea Proiectului
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Art.8.(1) - Pe durata de valabilitate a prezentului contract Beneficiarul trebuie sa îşi
asume obligaţia furnizării Autorităţii Contractante, Comisiei Europene si/sau agenţilor lor
autorizaţi, a oricărui document sau informaţie în măsura sa ajute la realizarea rapoartelor de
monitorizare şi evaluare a proiectului şi sa admit drepturile lor de acces descrise în art. 14(2).
Articolul 13- Eligibilitatea cheltuielilor
Art. 13(2) - "Sprijinul acordat va fi recuperat daca obiectivele finanţate nu sunt
utilizate/ folosite conform scopului destinat rezultat din cererea de finanţare, modifica
substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia intr-o perioada de 5 ani
după finalizarea proiectului (data ultimei plăţi)."
Art.14(2) "Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe baza de documente sau la
faţa locului efectuate de către Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt
organism cu atribuţii în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe
durata de valabilitate a contractului. În acest scop, Beneficiarul se angajează sa acorde
personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene, sau al oricărui organism cu atribuţii
în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi
spatiile unde se implementează proiectul, inclusiv accesul la sistemele şi la toate documentele
şi fişierele informatice privind gestiunea tehnica şi financiara a Proiectului. Documentele
trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul
este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele."
Condiţiile de eligibilitate generale şi specifice încălcate sunt:
EG1- Proiectul trebuie să respecte:
a. Conformitatea cu obiectivul general al măsurii: creşterea competitivităţii
întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin îmbunătăţirea performantei generale a
întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing; crearea si/sau modernizarea reţelelor
locale de colectare a capacităţilor de recepţionare etc; îmbunătăţirea controlului intern al
calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul
unităţilor de procesare şi marketing.
b. Şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice.
c. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare;
d. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate;
EG2 - Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o
pregătire profesională, în raport cu proiectul.
EG3 - Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înţelesul prevederilor din
îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor.
De asemenea, raportat la prevederile art.45 alin. (l) din O.U.G. 66/2011, potrivit cărora
„dreptul de a stabili creanţa bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului următor datei de închidere a programului, comunicată oficial de către Comisia
Europeană/donatorul public internaţional prin emiterea declaraţiei finale de închidere, cu
excepţia cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internaţional
prevăd un termen mai mare", echipa de control constată că intrarea în insolvenţă a
beneficiarului reprezintă o neregulă, fiind încălcate astfel criteriile de eligibilitate şi selecţie a
proiectului drept pentru care Agenţia este îndreptăţită la recuperarea tuturor sumelor plătite în
cadrul contractului motivat de împrejurarea că beneficiarul nu mai respectă regulile finanţării
impuse prin programul FEADR.
Totodată, sub aspectul calificării neregulii şi stabilirii creanţei bugetare, raportat la
Decizia Curţii Constituţionale nr. 66 din 26 februarie 2015, echipa de control reţine că
momentul săvârşirii neregulii - 23.06.2015, când instanţa a dispus deschiderea procedurii
generale a debitorului, se situează ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011
(30.06.2011) şi prin urmare calificarea neregulii şi stabilirea creanţei bugetare se face potrivit
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O.U.G. nr. 66/2011, activitatea de control desfăşurându-se potrivit reglementării aceluiaşi act
de normativ.
Acţiunea formulată este întemeiată.
Aşa cum rezultă din procesul verbal contestat, autoritatea de control a reţinut în mod
expres că neregula prevăzută de către dispoziţiile legale incidente în speţă este intrarea în
insolvenţă a reclamantei.
Cu titlu preliminar, Curtea reţine că în mod legal procesul-verbal a fost întocmit în
temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cum neregula o constituie insolvenţa iar aceasta a intervenit
după intrarea în vigoare a actului normativ învederat, legea aplicabilă temporal – tempus regit
actum – este O.U.G. nr. 66/2011.
Prin procesul verbal contestat au fost reţinute dispoziţiile art. 36 din O.U.G. nr.
66/2011.
Art. 36 prevede că: „Prin derogare de la dispoziţiile art. 36 şi art. 86 alin. (1) din
Legea nr. 85/2006*) privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,
în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
dispus deschiderea procedurii de insolvenţă a unui beneficiar, autorităţile cu competenţe în
gestionarea fondurilor europene sunt obligate să demareze activitatea de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă
pentru sumele acordate în cadrul contractului/acordului/deciziei de finanţare din fonduri
europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora.”
Concluzia pârâtei este că deschiderea procedurii insolvenţei constituie în sine o
neregulă, nefiind necesară întrunirea altor condiţii.
Curtea nu achiesează la punctul de vedere al pârâtei pentru considerentele ce se vor
arăta în continuare.
Art. 2 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 66/2011 defineşte neregula ca fiind „orice abatere
de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau
europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în
baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a
autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care
poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau
fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit”.
Din cuprinsul textului de lege învederat şi principiile răspunderii civile şi
administrative, rezultă că o astfel de răspundere poate fi întemeiată doar pe culpă, o eventuală
răspundere obiectivă fiind reglementată în mod expres de către legiuitor, situaţie care nu e
dată în speţă.
Din cuprinsul procesului-verbal nu rezultă că insolvenţa a fost provocată de culpa
reclamantei.
Sarcina probei culpei reclamantei în ceea ce priveşte starea de insolvenţă revine
autorităţii care a întocmit actul de control. Or aceasta a învederat doar că beneficiarul nu a
implementat proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă, că nu a respectat
criteriile de eligibilitate şi că a modificat substanţial proiectul. Aceste imputări aduse
reclamantei sunt însă doar o reproducere a unor clauze contractuale, fără a fi învederate fapte
culpabile concrete. Aşa cum s-a arătat anterior, se deduce existenţa faptelor imputate din
starea de insolvenţă.
Singura faptă concretă la care se face referire e înstrăinarea unor bunuri, fără a se arăta
însă despre ce bunuri e vorba, care e valoarea lor, care e statutul lor juridic, în ce condiţii au
fost înstrăinate, în ce interval de timp şi către cine, astfel încât nu se poate vorbi de o faptă
concretă şi cu atât mai mult de o neregulă, menţiunea din procesul verbal rămânând o simplă
alegaţie.
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Ce se mai poate adăuga e că, prin decizia nr. 342/2013, Curtea Constituţională a
constatat compatibilitatea art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 cu prevederile Constituţiei motivând
că „prima obligaţie a autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene este aceea
de a începe activitatea de constatare a eventualelor nereguli apărute în derularea contractului,
fără a prezuma că intrarea în insolvenţă reprezintă de plano o neregulă care a prejudiciat
bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice
naţionale aferente acestora. A doua obligaţie a autorităţilor competente în gestionarea
fondurilor europene este aceea de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din neregulile
constatate, fiind, deci, o activitate subsecventă constatării unor nereguli, şi fiind evident că nu
pot fi imputate sumele acordate în cadrul contractului fără ca beneficiarul să nu aibă nicio
culpă la intrarea în insolvenţă.”
Totodată, Curtea Constituţională a mai reţinut că „orice acţiune întreprinsă în sensul
constatării unei nereguli şi al stabilirii creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează
cu aplicarea principiului proporţionalităţii, ţinându-se seama de natura şi de gravitatea
neregulii constatate, precum şi de amploarea şi de implicaţiile financiare ale acesteia”, iar
„instanţa de judecată este chemată să analizeze în concret dacă în activitatea beneficiarului
contractului s-au înregistrat nereguli de natură să prejudicieze bugetul Uniunii Europene,
distinct de simplul fapt al deschiderii procedurii insolvenţei, şi care, eventual, au condus la
intrarea în insolvenţă, precum şi să facă aplicarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011”.
În speţă, organele de control au făcut aplicarea art. 36 din O.U.G. nr. 66/2011 potrivit
căruia în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de hotărârea prin care s-a dispus
deschiderea procedurii de insolvenţă a unui beneficiar trebuie demarată activitatea de
constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, şi au încheiat procesul-verbal fără
a motiva în concret de ce deschiderea procedurii de insolvenţă contravine condiţiilor finanţării
şi criteriilor de eligibilitate.
Fără a analiza cauzele intrării în insolvenţă, procesul-verbal a fost emis exclusiv pe
considerentul deschiderii procedurii.
În lipsa oricăror alte informaţii relative la cauzele ce au provocat insolvenţa, simpla
deschidere a procedurii nu echivalează cu o acţiune sau inacţiune prin care să se fi încălcat
obligaţiile impuse de contractul de finanţare şi de normele dreptului comunitar, incidente în
speţă şi care să fi avut ca efect prejudicierea bugetului Uniunii Europene.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, Curtea a
admis cererea de chemare în judecată şi a anulat procesul-verbal de constatare a neregulilor şi
de stabilire a creanţelor bugetare din data de 29.07.2015 înregistrat sub nr. 28921/4.08.2015,
emis de MADR – AFIR, Centrul Regional 1 Nord – Est I. şi Decizia nr. 36440/5.10.2015
emisă de MADR – AFIR.
10. Contencios administrativ. Calitatea procesuală activă a unui terț de a contesta
actul administrativ
Deşi dispoziţiile art. 227 din Hotărârea nr. 155/2014 a Curţii de Conturi prevăd că
doar conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de contencios competentă, această
dispoziţie nu poate fi interpretată în sensul că se restrânge sfera persoanelor care pot ataca
actele Curţii de Conturi. O asemenea interpretare ar aduce o modificare substanţială legii
organice, ceea ce este contrar art. 52 alin. 2 din Constituţie potrivit căruia „Condiţiile şi
limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică”. Or, este cert că în privinţa
actelor administrative, legiuitorul organic a recunoscut calitate procesuală activă persoanei

75

vătămate printr-un act administrativ tipic sau asimilat, indiferent dacă este beneficiarul
actului sau este terţ la act.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 926 din 20.09.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 4 noiembrie 2015 sub
nr. 54../86/2015, reclamanta DGA în contradictoriu cu pârâtele Camera de Conturi S. şi
Curtea de Conturi a României a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 23/44/10.08.2015
emisă de Camera de Conturi S. şi a încheierii nr. VI/101/14.10.2015 pronunţată de Comisia de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României, solicitând ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se admită această contestaţie şi să se dispună anularea
măsurilor dispuse la pct. 2.1 din decizia nr. 23/44/10.08.2015 emisă de Camera de Conturi S.
din cadrul Curţii de Conturi a României şi a încheierii nr. VI/101/14.10.2015 pronunţată de
Comisia de Soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României, iar în
subsidiar să se dispună suspendarea executării deciziei şi încheierii susmenţionate până la
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii în anulare.
În motivare, reclamanta a arătat că prin încheierea nr. VI/101/14.10.2015 pronunţată
de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României s-a respins
contestaţia remisă şi înregistrată la Curtea de Conturi a României - Departamentul VI sub nr.
VI/41139 din 02.09.2019, formulată de DGA, entitate din subordinea Unităţii Administrativ
Teritoriale Județul (UATJ) S., împotriva deciziei nr. 23/44/10.08.2015 emisă de Camera de
Conturi S., ca urmare a acţiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie
bugetară ale unităţilor administrativ teritoriale a judeţelor pentru anul 2014, efectuată în
perioada 20.05.2015-15.07.2015.
Reclamanta consideră că atât decizia nr. 23/44/10.08.2015 emisă de Camera de
Conturi S., cât şi încheierea nr. VI/101/14.10.2015 pronunţată de Comisia de Soluţionare a
Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României sunt nelegale şi nefondate, sub aspectul
măsurilor cuprinse la pct. 2.1 prin care s-a dispus „verificarea tuturor operaţiunilor
reprezentând cheltuieli de personal, efectuate după data de 29.09.2014, stabilirea întinderii
prejudiciului reprezentând cheltuieli de personal acordate în mod nelegal, recuperarea
integrală a acestuia, regularizarea obligaţiilor angajatorului şi angajaţilor cu bugetul
consolidat, înregistrarea în contabilitatea operaţiunilor specifice”.
Pârâta Curtea de Conturi a României, prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 20
noiembrie 2015 a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active, solicitând admiterea
acesteia iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, a arătat că această
calitate presupune identitate dintre titularul cererii de chemare în judecată şi titularul dreptului
din raportul juridic dedus judecăţii. În cauza de faţă, instanţa a fost învestită cu o acţiune
având ca obiect anularea şi suspendarea parţială a deciziei nr. 23/44/2015, act emis de Curtea
de Conturi a României - Camera de Conturi S, în urma acţiunii de audit financiar asupra
conturilor anuale de execuţie bugetară, efectuată la UATJ S.
Persoana supusă controlului a fost UATJ S., iar din concluziile acestui control a
rezultat, printre altele, faptul că au fost efectuate cheltuieli de personal, în mod nelegal, la
ordonatorul terţiar de credite DGA, fiind emisă, în acest sens, decizia nr. 23/44/2015, măsurile
dispuse prin aceasta fiind stabilite în sarcina conducerii entităţii verificate, conform
prevederilor art. 33 alin. 3 din Legea nr. 94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii de
Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Chiar dacă în cuprinsul deciziei se specifică faptul că „măsura se va aplica la
ordonatorul terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, DGA”, tot în decizie se
menţionează foarte clar că „răspunderea pentru realizarea măsurilor dispuse la pct. 2.1 revine
ordonatorului principal de credite al UATJ S.”.
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De asemenea, coroborând acest aspect cu dispoziţiile pct. 204 din RODAS, rezultă că
titularul dreptului de a contesta decizia este conducătorul entităţii verificate.
Prin urmare, actele de control sunt obligatorii doar în raport de conducerea entităţii
verificate, UATJ S., aceasta fiind şi singura care are calitate să conteste actele de control
emise de Curtea de Conturi a României.
Prin răspunsul la întâmpinare reclamanta a solicitat respingerea excepţiei ca nefondată,
pe fond admiterea contestaţiei în anulare şi admiterea cererii de suspendare a executării
deciziei şi încheierii.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a DGA a solicitat a se observa că
prin încheierea nr. VI/101/14.10.2015 pronunţată de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor
din cadrul Curţii de Conturi a României, s-a dispus respingerea contestaţiei înregistrată la
Curtea de Conturi - Departamentul VI sub nr. VI41139/02.09.2015, înaintată de reprezentanţii
legali ai UATJ S. şi formulată de DGA - ordonator terţiar de credite împotriva Deciziei nr.
23/44/10.08.2015 emisă de Camera de Conturi S.
Pe această cale a procedurii prealabile, pârâta a recunoscut calitatea procesuală şi
interesul conducătorului entităţii verificate de a contesta măsurile dispuse prin decizia nr.
23/44/10.08.2015 emisă de Camera de Conturi S.
Prin dispozitivul deciziei, se dispune luarea de către ordonatorul terţiar de credite a
măsurilor necesare pentru verificarea tuturor operaţiunilor reprezentând cheltuieli de personal,
efectuate după data de 29.09.2014, stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând cheltuieli de
personal acordate în mod nelegal, recuperarea integrală a acestuia, regularizarea obligaţiilor
angajatorului şi angajaţilor cu bugetul consolidat, înregistrarea în contabilitatea operaţiunilor
specifice, cu termen de aducere la îndeplinire la data de 31.12.2015.
Susţinerea pârâtei că reclamanta „nu dovedeşte calitatea procesuală activă pentru a
justifica o pretenţie” este netemeinică, având în vedere faptul că măsura se va aplica la
ordonatorul terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, DGA, interesul legitim lezat fiind
justificat de faptul că actul ce face obiectul cauzei îi conferă direct un drept material, întrucât
prevede o obligaţie în sarcina reclamantei.
În dispozitivul deciziei nu apare menţionat că obligaţia stabilită la pct. 2.1 în sarcina
ordonatorilor terţiari de credite va fi îndeplinită de către conducerea unităţii administrativ
teritoriale, Judeţul S. prin demersuri şi acte proprii, aşa cum susţine pârâta în întâmpinare.
Reclamanta este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului
Judeţean S., iar potrivit art. 8 alin. (2) din Hotărârea nr. 1434/2004 este reprezentată în
relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din
străinătate, precum şi în justiţie, de către directorul executiv; acesta, potrivit art. 8 alin. (2) lit.
b) din aceeaşi hotărâre, are funcţia de ordonator secundar de credite, întocmeşte bugetul
propriu al direcţiei generale şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
Totodată, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 94/1992, Curtea de
Conturi efectuează o evaluare independentă asupra economicităţii, eficienţei şi eficacităţii cu
care o entitate publică utilizează resursele publice alocate pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite.
La data de 13 ianuarie 2016 Sindicatul P. a formulat cerere de intervenţie în interesul
reclamantei.
În fapt, Sindicatul P. a înţeles să intervină în cauza de faţă în interesul reclamantei în
numele şi pe seama persoanelor, membri de sindicat, care au beneficiat de drepturile stipulate
în dispozitivul sentinţei civile nr. 1152/09.06.2008 a Tribunalului Suceava.
Prin întâmpinarea depusă la data de 2 februarie 2016, pârâta Curtea de Conturi a
României a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie accesorie, în condiţiile
nedovedirii interesului de a formula o astfel de cerere.
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Sub aspectul motivării interesului în formularea acestei cereri de intervenţie accesorie,
intervenientul nu a formulat nici o susţinere în sprijinul dovedirii existenţei şi aplicabilităţii în
cauză a interesului de a formula această cerere de intervenţie şi, ţinând seama de faptul că,
indiferent de tipul cererii de intervenţie, legiuitorul impune necesitatea existenţei unui interes
în formularea acestei cereri, apreciază că acest aspect nu a fost probat de către intervenient.
Prin sentinţa nr. 430 din 17martie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei,
invocată de pârâtă; a respins, ca fiind introdusă de o persoană lipsită de calitate procesuală
activă, acţiunea formulată de reclamanta DGA în contradictoriu cu pârâtele Camera de
Conturi S. şi Curtea de Conturi a României şi intervenient în numele altei persoane Sindicatul
P. respingând, ca nefondată, cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenient în
numele altei persoane Sindicatul P.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au promovat recurs reclamanta DGA şi
intervenientul Sindicatul P.
În motivarea căii de atac promovate, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. 1,
pct. 8 Cod procedură civilă, recurenta DGA a susţinut că soluţia recurată materializează
interpretarea greşită a prevederilor art. 36 Cod procedură civilă, raportat la art. 227 din
Hotărârea nr. 155/2014 Curţii de Conturi, prima instanţă aplicând greşit normele de drept
material în speţa dedusă judecăţii şi reţinând eronat că, privitor la contestaţia administrativă şi
la contestaţia împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei, acestea nu puteau fi formulate
decât de către conducătorul UAT Judeţul S.
A arătat recurenta că prin Încheierea nr. VI/101/14.10.2015 pronunţata de Comisia de
Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României, s-a dispus respingerea
contestaţiei înregistrată la Curtea de Conturi - Departamentul VI sub nr. VI.41139/
02.09.2015, înaintată de reprezentanţii legali ai UATJ S. şi formulată de DGA - ordonator
terţiar de credite împotriva Deciziei nr. 23/44/10.08.2015 emisă de Camera de Conturi S. La
modul concret, pe această cale a procedurii administrative prealabile obligatorie pentru
exercitarea dreptului la acţiune în contencios administrativ, pârâta a recunoscut calitatea şi
interesul conducătorului entităţii verificate - respectiv DGA de a contesta măsurile dispuse
prin Decizia nr. 23/44/10.08.2015 emisă de Camera de Conturi S. Mai mult, prin dispozitivul
deciziei, se dispune luarea de către ordonatorul terţiar de credite a măsurilor necesare pentru
verificarea tuturor operaţiunilor reprezentând cheltuieli de personal, efectuate după data de
28.09.2014. stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând cheltuieli de personal acordate în
mod nelegal, recuperarea integrală a acestuia, regularizarea obligaţiilor angajatorului şi
angajaţilor cu bugetul consolidat, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice, cu
termen de aducere la îndeplinire la data de 31.12.2015.
A precizat recurenta că potrivit art. 227 din Hotărârea nr. 155/2014 a Curţii de Conturi
privind organizarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor
rezultate din aceste activităţi împotriva încheierii emise de comisia de soluţionare a
contestaţiilor prevăzută la pct. 213, conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de
contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării
de primire a încheierii, în condiţiile legii contenciosului administrativ. Or, din înscrisurile
depuse la dosarul cauzei rezultă clar că unităţile audiate au fost atât Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul S., în calitate de ordonator principal, cât şi DGA, în calitate de ordonator
terţiar, astfel, încât nu poate fi primită motivarea primei instanţe în sensul că reclamanta nu
are calitate procesuală activă. A învederat faptul că există identitate între persoana reclamantei
şi cel care este titularul dreptului afirmat, având în vedere că reclamanta este ordonator terţiar
de credite vizat de controlul finalizat prin decizia contestată. Prin urmare, motivarea primei
instanţe referitoare la faptul că reclamanta nu dovedeşte calitate procesuală activă pentru a
justifica pretenţiile deduse judecăţii este netemeinică, având în vedere faptul că măsura se va
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aplica la ordonatorul terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, DGA, interesul legitim
lezat (şi, implicit, calitatea procesuală) fiind în acest context justificat de faptul că actul ce
face obiectul prezentei cauze prevede o obligaţie în sarcina reclamantei, pe care aceasta
înţelege s-o conteste ca fiind nedatorată.
Contrar susţinerilor pârâtei din întâmpinare şi celor reţinute de instanţa de fond,
dispozitivul Deciziei nu menţionează că obligaţia stabilită la pct. 2.1. în sarcina ordonatorului
terţiar de credite va fi îndeplinită de către conducerea unităţii administrativ - teritoriale,
Judeţul S., prin demersuri şi acte proprii.
Potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii de Conturi, republicată, nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii şi a
neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de către Curtea de Conturi, constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Prin urmare, faptul nepunerii
în executare a deciziei contestate şi neluarea măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi,
nerecuperarea prejudiciilor de către conducerea entităţii verificate, antrenează, în temeiul
legii, obligatoriu, răspunderea penală a persoanei din vina căreia nu au fost duse la îndeplinire
măsurile stabilite, în aceste condiţii apare evident faptul că decizia nu are un simplu caracter
de recomandare pentru conducerea DGA, iar măsurile dispuse de către pârâtă sunt obligatorii
în sarcina conducerii entităţii verificate.
În ceea ce priveşte incidenţa prevederilor art. 36 din Codul de procedură civilă reţinute
de instanţa de fond în motivarea sentinţei recurate, respectiv că nu ar exista „identitate dintre
părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii”, a susţinut
recurenta că se impun a fi făcute următoarele clarificări:
Raportat la identitatea de părţi, aceasta rezultă din conţinutul încheierii pronunţate de
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi. Prin soluţionarea
contestaţiei administrative prealabile formulate de către DGA se recunoaşte de către pârâta intimată calitatea de contestator al reclamantei, indiferent de stadiul de soluţionare a
contestaţiei, luând în considerare faptul că există identitate de părţi, obiect şi cauză între
contestaţia adresată Camerei de Conturi S. şi remisă Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor
din cadrul Curţii de Conturi, astfel, aceasta din urmă recunoscând calitatea de contestator a
entităţii verificate, respectiv DGA. A susţinut recurenta că dispoziţiile actelor normative care
reglementează activitatea de audit public extern nu pot fi contrare Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, ambele subiecte de drept fiind instituţii publice ale statului
român. Aşadar, cum există identitate între persoana reclamantei şi cel care este titularul
dreptului afirmat, respectiv de a contesta, drept ce decurge din obligaţia stabilită de organul de
control în sarcina recurentei de a recupera integral presupusul prejudiciu, având în vedere că
reclamanta este ordonatorul terţiar de credite vizat de controlul finalizat, astfel cum rezultă
din decizia contestată; cum fondul nu a fost cercetat, prin raportare la prevederile art. 36 din
Codul de procedură civilă, instanţa de fond era ţinută la analizarea existenţei sau inexistenţei
drepturilor şi obligaţiilor afirmate de părţi, care constituie o chestiune de fond. Astfel fiind,
instanţa în mod greşit s-a pronunţat cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active, ea
fiind ţinută la unirea excepţiei cu fondul, neputându-se pronunţa a priori cu privire la excepţia
invocată pe fondul cauzei de pârâtă.
A învederat recurenta că instanţa de fond, prin considerente, nu a indicat motivele de
fapt şi de drept şi nici raţionamentul juridic în temeiul căruia a analizat susţinerile părţilor,
motivele pentru care unele sau altele au fost înlăturate, dar mai ales care au fost raţiunile
pentru care au fost înlăturate susţinerile invocate prin răspunsul la întâmpinare, cu privire la
ansamblul acesteia, respectiv incidenţa prevederilor art.1 din Legea nr. 554/2004, cu atât mai
mult cu cât s-a invocat în faţa instanţei de fond şi jurisprudenţă în materie, din raza
Tribunalului Suceava.
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A concluzionat recurenta solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei recurate cu
consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de fond care a soluţionat greşit cauza pe
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţie care nu era dată.
Prin recursul său, intervenientul Sindicatul P. a susţinut că soluţia recurată
materializează interpretarea greşită a prevederilor art. 36 Cod procedură civilă, raportat la art.
227 din Hotărârea nr. 155/2014 Curţii de Conturi, prima instanţă aplicând greşit normele de
drept material în speţa dedusă judecăţii şi statuând eronat că, privitor la contestaţia
administrativă şi la contestaţia împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei, acestea nu
puteau fi formulate decât de către conducătorul UAT Judeţul S. şi că excepţia lipsei calităţii
procesuale active a reclamantei DGA nu era dată în cauză.
Având în vedere că măsura de la pct. 2.1 din Decizia nr. 23/44/10.08.2015 emisă de
Camera de Conturi S., reţinută ca întemeiată prin Încheierea VI/101/14.10,2015 pronunţată de
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României, priveşte
nelegalitatea cheltuielilor bugetare angajate de DGA, în litigiile referitoare la modalităţile în
care a fost realizată execuţia bugetară, calitate procesuală activă are şi instituţia publică
verificată, reprezentată în instanţă de director executiv, prin urmare, raportul de drept
procesual s-a realizat şi între pârâta Curtea de Conturi şi reclamanta DGA, calitate procesuală
în cauză având şi instituţia publică verificată de către Curtea de Conturi, prin director
executiv, în calitate de titular îndreptăţit de a cere concursul justiţiei.
Cum există identitate între persoana reclamantei şi cel care este titularul dreptului
afirmat, având în vedere că reclamanta este ordonator secundar de credite vizat de controlul
finalizat prin decizia contestată, cum fondul nu a fost cercetat, în vederea garantării dublului
grad de jurisdicţie, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, cu consecinţa
trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de fond, care a soluţionat greşit cauza pe excepţia
lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, excepţie care nu era dată.
Prin întâmpinările formulate recurenţii, fiecare în parte, au achiesat la calea de atac
promovată de celălalt participant cu aceeaşi poziţie procesuală, solicitând admiterea
recursurilor.
Pârâta Curtea de Conturi a României a formulat întâmpinare, însă cu depăşirea
termenului legal de 10 zile.
Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursurile sunt întemeiate pentru cele ce
urmează:
Din actele a căror anulare se cere rezultă că misiunea de audit financiar s-a efectuat la
Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul S., dar s-a întins şi asupra ordonatorului terţiar de
credite DGA, concluziile auditorilor publici fiind valorificate prin raportul de audit financiar.
Totodată, la pct. 4 – 8 din Decizia nr.23/44/10.08.2015 a Camerei de Conturi S. s-a
constatat nerespectarea prevederilor legale privind destinaţia creditelor bugetare, plăţi
nelegale şi abateri privind obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului. Auditorii
publici au stabilit la pct. 1.4 şi 1.5 din decizie o serie de măsuri, care se vizează ordonatorul
terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, DGA.
Prima instanţă a respins acţiunea promovată de ordonatorului terţiar de credite
D.G.A.S.P.C. S., apreciind că această instituţie nu are calitate procesuală activă în sensul
prevăzut de dispoziţiile art. 227 din Hotărârea nr. 155/2014 a Curţii de Conturi. Tribunalul a
constatat că entitatea subordonată entităţii auditate nu are calitatea de a formula contestaţie
împotriva deciziei.
Conform art. 227 din Hotărârea nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea
actelor rezultate din aceste activităţi, adoptată de Curtea de Conturi, „Împotriva încheierii
emise de comisia de soluţionare a contestaţiilor prevăzută la pct. 213, conducătorul entităţii
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verificate poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile
calendaristice de la data confirmării de primire a încheierii, în condiţiile legii contenciosului
administrativ”.
Se poate constata că dispoziţiile din acest Regulament fac trimitere la Legea
contenciosului administrativ, astfel că este esenţial a stabili persoana care are îndreptăţirea să
sesizeze instanţa de contencios administrativ cu acţiune în anularea actului administrativ emis
de o structură judeţeană a Curţii de Conturi.
În conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(2) din Legea.nr.554/2004, lege organică care
reprezintă dreptul comun în materia contenciosului administrativ „se poate adresa instanţei
de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes
legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.”
Deşi dispoziţiile art. 227 din Hotărârea nr. 155/2014 a Curţii de Conturi prevăd că doar
conducătorul entităţii verificate poate sesiza instanţa de contencios competentă, această
dispoziţie nu poate fi interpretată în sensul că se restrânge sfera persoanelor care pot ataca
actele Curţii de Conturi. O asemenea interpretare ar aduce o modificare substanţială legii
organice, ceea ce este contrar art. 52 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Condiţiile şi
limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică”. Or, este cert că în privinţa
actelor administrative, legiuitorul organic a recunoscut calitate procesuală activă persoanei
vătămate printr-un act administrativ tipic sau asimilat, indiferent dacă este beneficiarul actului
sau este terţ la act.
Prin urmare, Curtea apreciază că reclamanta este îndreptăţită să atace în justiţie
Decizia nr.23/44/10.08.2015 cu privire la măsurile dispuse şi la abaterile constatate în sarcina
sa, cu atât mai mult cu cât unele măsuri trebuie aduse la îndeplinire prin organele de
conducere ale acestei instituţii.
În consecinţă, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, se va dispune casarea hotărârii
atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
11. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
Aplicarea retroactivă a O.U.G. nr. 66/2011. Nulitate.
Aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 66/2011 declarată neconstituţională, unor fapte
săvârşite anterior intrării ei în vigoare, atrage nulitatea actului administrativ.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 209 din 7.09.2016)
Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 4../39/2016 din 3 mai 2016,
reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) X prin Vicepreședintele Y a chemat în
judecată pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)
solicitând anularea Deciziei nr. 327 din 5.11.2015 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice prin Unitatea Soluţionare Contestaţii POR.
În motivarea cererii arată următoarele:
Aşa cum a prezentat şi în contestaţia administrativă, prin adresa MDRAP nr. CSN73389/31.0S.2015 primită şi înregistrată la Y cu nr. 19488 din 02.09.2015 a fost comunicată
nota de constatare, în care a fost stabilită o creanţă bugetară în sarcina UAT X, rezultată din
încheierea contractului de lucrări nr. 13425/02.09.2009. Împotriva acesteia a formulat
contestaţie administrativă, soluţionată în sensul respingerii ei, prin decizia nr. 327 din
5.11.2015.
Faţă de considerentele expuse în motivarea măsurii şi a menţinerii acestora, înţelege să
arate următoarele:
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Impunerea condiţiei de calificare privind personalul cheie pentru îndeplinirea
contractului de lucrări, criticată, a fost şi este una permisă de legislaţia în materia achiziţiilor
publice. Permisivitatea cerinţei este acordată atât prin modelul fişei de date a achiziţiei
publicată de ANRMAP, cât şi de neincluderea ca cerinţă disproporţionată în cuprinsul art. 9
din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Mai mult decât atât, având în vedere obiectul
contractului, importanţa şi complexitatea acestuia, cerinţa de calificare impusă era necesară şi
chiar obligatorie pentru ca achizitorul să aibă certitudinea calităţii şi conformităţii lucrării.
Raportarea criticilor la prevederile O.U.G. nr. 509/2011 nu poate fi reţinută, deoarece
procedura de atribuire a contractului de lucrări s-a desfăşurat şi finalizat în anul 2009,
perioadă anterioară chiar şi faţă de precizările şi interpretările Comisiei Europene enumerate
în motivarea acordării sancţiunii.
Faţă de cele de mai sus, apreciază că sancţionarea Unităţii Administrativ Teritorială X
prin aplicarea corecţiilor financiare indicate este eminamente nefondată şi, pe cale de
consecinţă, reiterează solicitarea de a fi admisă contestaţia şi de a fi anulate atât Decizia nr.
327 din 05.11.2015, cât şi Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor
financiare nr. 72482/26.08.2015.
Prin întâmpinarea depusă la 7 iunie 2016, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca
neîntemeiată, arătând următoarele:
Ca urmare a verificărilor întreprinse de echipa de control din cadrul instituţiei pârâte
sesizarea UGNFE nr. 40505/15.05.2015 a fost confirmată în parte. S-a reţinut faptul că
reclamanta a impus în cuprinsul anunţului de participare în JOUE şi în fişa de date a achiziţiei
cerinţe restrictive, fiind astfel constatată existenţa unei nereguli, aşa cum este aceasta definită
de art. 2.7 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. În aceste condiţii, prin intermediul Notei de
constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 72482/26.08.2015, a fost
aplicată o corecţie financiară de 5% din valoarea contractului de lucrări nr. E
3425/02.09.2009.
Creanţa bugetară stabilită în sarcina UAT X a fost în cuantum de 1.513.045,15 lei.
Reclamanta a formulat contestaţie împotriva Notei de constatare a neregulilor şi de
stabilire a corecţiilor financiare nr. 72482/26.08.2015.
Contestaţia a fost soluţionată prin intermediul Deciziei nr. 327/O5JJ.20J5, în sensul
respingerii acesteia ca neîntemeiată.
În vederea implementării Proiectului "Modernizare DJ xxx, ..., km 0+000-22+000',
reclamanta a încheiat cu SC C SA contractul de lucrări nr. 13425/02.09.2009.
Conform Raportului procedurii nr. 12724/18.08.2009, la acesta procedură au participat
5 ofertanţi, 3 dintre oferte au fost respinse ca neconforme, iar în urma criteriului de atribuire
contractul de lucrări a fost încheiat cu SC C SA.
Reclamanta a solicitat prin fişa de date a achiziţiei, punctul V.4.1. Informaţii privind resurse
umane şi structura managementului, următoarele:
"Personalul minim propus trebuie să aibă experienţa fa lucrări de construcţii montaj,
după cum urmează.
Şeful de lucrări, inginer drumuri şi poduri - absolvent cu diplomă de licenţă, în
domeniul respectiv, cu cel puţin 10 ani experienţă în derularea unor proiecte similare ca
natură, mărime şi complexitate dovedind implicarea în derularea a cel puţin unui contract de
lucrări finanţat din fonduri comunitarei (...)
- minim 3 ingineri drumuri şi poduri - cu cel puţin 5 ani experienţă specifică în
derularea unui proiect similar ca natură, mărime şi complexitate, dovedind implicarea în
derularea a cel puţin unui contract de lucrări finanţat din fonduri comunitare. Cel puţin unul
dintre cei 3 ingineri propuşi trebuie să facă dovada implicării într-un contract ce a avut ca
obiect şi lucrări de poduri ( - - . ) " .
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Dispoziţiile art.178 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 (forma în vigoare la data
organizării procedurii de achiziţie publică) stabileau:
„Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime
referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, care
ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire."
Prevederile art. 179 din O.U.G. nr. 34/2006 (forma în vigoare la data organizării
procedurii de achiziţie publică), dispuneau:
„Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci
când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, iar aceste criterii trebuie să aibă o legătură
concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. în acest sens, nivelul cerinţelor
minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează
îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a
se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare
exigentele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia".
Articolul 188 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, prevedea că:
"(3) în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări, în
scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea
contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de
complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste
informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele:
- o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie
pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori, perioada şi locul execuţiei
lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi;
- informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special
pentru asigurarea controlului calităţii;
- informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de
conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor;
- o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al
cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;
- dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul
economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;
- o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.
- informaţii privind partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către
subcontractanţi şi specializarea acestora."
Prin prisma aspectelor expuse mai sus, solicită instanţei să reţină faptul că scopul
îndeplinirii de către operatorii economici a unor cerinţe de calificare este de a demonstra
potenţialul tehnic, financiar şi organizatoric al acestora, potenţial care trebuie să reflecte
posibilitatea concretă de a realiza un anumit contract de achiziţie publică şi capacitatea de a
rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia.
În acest condiţii, trebuie reţinut faptul că în ceea ce priveşte nivelul cerinţelor minime
solicitate de către autoritatea contractantă, legiuitorul a stabilit că aceasta trebuie să se
limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a
contractului respectiv, luându-se în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea,
natura şi complexitatea acestuia.
Legiuitorul a prevăzut prin intermediul dispoziţiilor art. 8 din H.G. nr. 925/2006 şi o
situaţie de excepţie prin intermediul se putea deroga de la dispoziţiile legale redate mai sus:
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„(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura
de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de
calificare, care:
- nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie
publică ce urmează să fie atribuit;
- sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie
publică ce urmează să fie atribuit.
(2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică
şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178
alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să
motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul
achiziţiei."
Cere instanţei să reţină faptul că în situaţia în speţă, conform dispoziţiile art. 8 alin. (2)
din HG nr. 925/2006, pentru că UAT X a impus cerinţele minime de calificare de care a făcut
vorbire anterior, aceasta trebuia să motiveze introducerea acestor cerinţe, printr-o notă
justificativă, care trebuia să cuprindă o detaliere temeinică a motivelor care au stat la baza
acestor cerinţe minime, deoarece alegerea acestei soluţii reprezintă o situaţie de excepţie şi nu
o regulă.
Cu toate că UAT X a întocmit în speţă Nota justificativă nr. 7344/15.05.2009 privind
alegerea criteriilor de selecţie în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor, în aceasta nu sunt
prezentate argumentele care au stat la baza cerinţele minime introduse în Fişa de date,
neexistând astfel nicio motivare pentru introducerea acestora, aşa cum prevăd în mod expres
dispoziţiile art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.
În aceste condiţii, apreciază că instanţa urmează să reţină faptul că în mod corect
instituţia pârâtă a reţinut încălcarea în cauză a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din H.G. nr.
925/2006, întrucât prin Nota justificativă nr. 7344/15.05.2009, aceasta nu a expus motivele
pentru care au fost impuse aceste cerinţe, nu a fost prezentată relevanţa acestora în raport cu
natura şi complexitatea contractului de achiziţie ce trebuia atribuit, nu a fost precizată legătura
concretă a acestor cerinţe cu obiectul contractului, nu s-a justificat de ce acestea erau strict
necesare pentru a se îndeplini în condiţii optime contractul, nu au fost luate în considerare exigenţele
specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea contractului.
Conchide pârâtul că aprecierea ca restrictive a cerinţelor menţionate anterior şi implicit
încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1), lit. a, b, d din O.U.G. nr. 34/2006 (nu a fost garantat
tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici, nefiind astfel asigurată eficienta
utilizare a fondurilor publice), urmează a fi constatată de către instanţă prin prisma
considerentelor expuse anterior, a aspectelor menţionate la paginile B-16 din Nota de
constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nr. 72482/26.08.2015, precum şi
a argumentelor expuse la paginile 3-6 din Decizia nr. 327/05.11.2015.
Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea constată că acţiunea este întemeiată.
În speţă, sunt incidente statuările Curţii Constituţionale reţinute în decizia nr. 66/2015
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011,
statuări care sunt obligatorii pentru instanţele judecătoreşti, aşa cum prevede art. 147 alin. (4)
din Constituţia României.
Relativ la acest aspect, Curtea reţine următoarea situaţie de fapt:
Prin nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare (f. 37-56) s-a
aplicat o sancţiune administrativă pentru fapte săvârşite în anul 2009. Astfel, la secţiunea
motive de fapt, s-a reţinut că procedura de atribuire – licitaţie deschisă – a fost iniţiată prin
publicarea anunţului de participare SEAP nr. 77992/23.05.2009 şi anunţul de participare
JOUE nr. 2009/S99-143345/26.05.2009. S-a reţinut prin actul contestat încălcarea unor
dispoziţii ale OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu prilejul procedurii de atribuire,
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procedură desfăşurată în anul 2009. Constatările autorităţii de control sunt expuse detaliat în
cuprinsul notei de constatare (f. 37-56), reţinându-se în esenţă că prin fişa de date au fost
stabilite cerinţe restrictive ce au dus la încălcarea principiilor nediscriminării, liberei
concurenţe , tratamentului egal şi utilizării eficiente a fondurilor publice. Temeiul legal al
sancţiunii aplicate l-a constituit O.U.G. nr. 66/2011 (f.19 nota de constatare).
Aşadar, au fost aplicate dispoziţiile O.U.G. nr. 66/2011 pentru fapte săvârşite anterior
intrării în vigoare a acestui act normativ, încălcându-se principiul neretroactivităţii legii.
În cuprinsul deciziei nr. 66/2015 Curtea Constituţională a reţinut următoarele.
„Legiuitorul, configurând dispoziţiile tranzitorii ale art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011, a ales drept criteriu pentru rezolvarea situaţiilor tranzitorii existenţa
în curs de desfăşurare a unor activităţi de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor
bugetare, în sensul că pentru aprecierea legalităţii raporturilor juridice născute în perioada de
activitate a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 se aplică această ordonanţă numai dacă
activităţile menţionate sunt în curs desfăşurare. În schimb, dacă aceste activităţi nu sunt în
curs de desfăşurare, aprecierea legalităţii raporturilor juridice născute în perioada de activitate
a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 se realizează prin prisma noilor prevederi. Or, cele două
acte normative cuprind, în privinţa activităţilor de constatare a neregulilor şi de stabilire a
creanţelor bugetare, reguli de drept substanţiale specifice aşa cum s-a arătat la paragrafele 29
şi 30 din prezenta decizie, astfel încât, optând pentru un asemenea criteriu, legiuitorul a
încălcat principiul neretroactivităţii legii, întrucât raportul juridic nu mai este guvernat de
legea în vigoare la data naşterii sale, ci de o lege ulterioară, străină acestuia. Or, este de
principiu că o situaţie juridică definitiv consolidată sub imperiul unei legi substanţiale nu
poate fi guvernată de o lege ulterioară decât cu încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie”.
A mai reţinut Curtea Constituţională că „textul de lege criticat aduce atingere
principiului neretroactivităţii, deoarece permite aplicarea normelor de drept substanţial din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 cu privire la nereguli săvârşite în intervalul
temporal în care era în vigoare Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, legiuitorul reglementând
un criteriu greşit pentru determinarea aplicabilităţii noilor norme de drept substanţial,
respectiv existenţa sau nu a unor activităţi de control în desfăşurare la momentul intrării în
vigoare a noii legi, fără a se raporta la legea în vigoare la momentul naşterii raportului juridic.
Rezultă aşadar că raportul juridic este supus reglementărilor legale în vigoare la data
naşterii sale, schimbarea ulterioară a condiţiilor legale neavând nicio influenţă asupra
legalităţii acestuia. În consecinţă, Curtea constată că art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 este neconstituţional, fiind contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie.”
Concluzia Curţii Constituţionale este următoarea : „calificarea neregulii şi stabilirea
creanţelor bugetare se vor face în temeiul actului normativ în vigoare la data săvârşirii
neregulii potrivit principiului tempus regit actum, aşadar fără a se putea combina dispoziţiile
de drept substanţial din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011.”
Cum actele administrative contestate au fost emise cu încălcarea principiului
neretroactivităţii legii iar actul normativ reţinut drept temei pentru emiterea acestora a fost
declarat neconstituţional sub aspectele mai sus învederate, Curtea, în temeiul art. 18 din Legea
nr. 554/2004, urmează să le anuleze.
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12. Emitere act administrativ. Reţinerea greşită a temeiului legal. Rolul activ al
instanţei
Întrucât întreaga argumentare a reclamantului în ceea ce priveşte preţul s-a întemeiat
pe ordinul învederat, în mod temeinic şi legal prima instanţă a respins acţiunea, actul
normativ invocat nefiind în vigoare la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 12.
Instanţa nu este obligată să identifice textele de lege care ar susţine pretenţiile
reclamantului, să extragă din fondul legislativ prevederile care îi sunt favorabile în vederea
admiterii acţiunii, întrucât s-ar transforma în apărător al acesteia şi şi-ar încălca obligaţia
de imparţialitate.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.1212 din 11.10.2016)
Prin cererea înregistrată la data de 02.12.2015 pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia
de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 58../86/2015, reclamantul Prefectul Judeţului S.
în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al comunei X a solicitat anularea Hotărârii nr.
12/29.05.2015 privind încheierea suprafeţelor de pajişti disponibile din domeniul privat al
comunei X.
Prin sentinţa nr. 617 din 21 aprilie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect „anulare act
administrativ”, formulată de reclamantul Prefectul Judeţului S., în contradictoriu cu pârâtul
Consiliul Local al comunei X, intervenienţi accesoriu în favoarea pârâtului fiind
M,N,O,P,Q,R.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul Prefectul
Judeţului S., criticând-o pentru nelegalitate, pentru următoarele considerente:
Cu privire la temeiul de drept al acţiunii, în practica şi jurisprudenţa în materie, s-a
statuat în mod constant că instanţa nu este ţinută de temeiul de drept invocat de reclamant, ci
doar de situaţia de fapt dedusă judecăţii.
Referitor la procedura de organizare şi desfăşurare a unei licitaţii publice, aceasta se
desfăşoară în funcţie de natura bunului scos la licitaţie.
Conform prevederilor art. 554 alin. 1 Noul Codul civil, „Bunurile statului şi ale
unităţilor administrativ teritoriale care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau
de interes public formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au fost legal
dobândite de către acestea”.
Astfel, ori de câte ori într-o lege specială nu se găsesc eventuale prevederi derogatorii
de la dreptul comun, cum este Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, este
obligatoriu să se aplice normele înscrise în Codul civil. Sintagma „în condiţiile legii” prevede
legea ca act juridic al Parlamentului care se aplică, respectiv Legea nr. 22/2007 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 54/2006.
În condiţiile în care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice a comunicat că autoritatea contractantă oferă spre închiriere terenurile
disponibile din domeniul privat al comunei X. către crescătorii de animale, neachiziţionând
nici un bun, serviciu sau lucrare de la o altă entitate – persoană fizică sau juridică, Consiliul
Local al X are în această situaţie calitatea de locator, reglementarea acestui aspect excedând
domeniului de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006.
Astfel, a apreciat că procedura legală în baza căreia se organizează închirierea păşunii
este O.U.G. nr. 54/2006, act normativ care se aplică situaţiei din speţă prin aplicarea
procedeului analogiei.
În situaţia în care legea comună în materie – Codul civil – nu reglementează procedura
de organizare a licitaţiei pentru bunurile aparţinând domeniului privat al unităţilor
administrativ teritoriale, a apreciat recurentul că se aplică O.U.G. nr. 54/2006 şi prin raportare
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la prevederile cuprinse în art. 10 Cod civil, potrivit cărora: „Legile care derogă de la o
dispoziţie generală, care restrâng exerciţiul unor drepturi civile sau care prevăd sancţiuni
civile se aplică numai în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege”.
Problema de drept dedusă judecăţii este care act normativ este aplicabil preţului de
pornire a licitaţiei pentru trupurile de păşune ce fac obiectul închirierii,
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată
în Monitorul oficial nr. 267 din 13 mai 2013 – în forma iniţială nu cuprindea menţiuni
referitoare la preţul închirierii.
Prin H.G. nr. 1064/2-13 au fost adoptate normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. În
cuprinsul art. 6 alin. (6) în forma iniţială se menţionează că preţul mediu/tona de masă verde
obţinută de pe pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform prev. art. 62 alin. (22) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi se comunică
consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
Conform pct. IV. Pct. 1 din Ordinul nr. 407/2051 din 31 mai 2013, „Preţul concesiunii
este de . . . lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi/ha calculată în funcţie de
preţul mediu stabilit de consiliul local/judeţean, conform art. 62 alin. (22) din Legea nr.
571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală
anuală (nr. ha x preţ/ha) fiind în valoare de . . . lei”.
Fără echivoc se poate statua că la data adoptării hotărârii (29 mai 2015) erau în
vigoare prevederile art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 78/2015: În condiţiile art. 9 alin. (71) din
O.U.G. nr. 34/2013, nivelul minim al preţului concesiunii/închirierii se stabileşte prin
diferenţa dintre valoarea ierbii disponibile pentru animale şi valoarea totală a cheltuielilor cu
implementarea proiectului de amenajament pastoral, respectiv investiţii / materiale şi lucrări
anuale prevăzute în acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, neavând relevanţă
împrejurarea dacă prevederile 9 alin. (71) din O.U.G. nr. 34/2013 s-au modificat sau nu.
Mai mult decât atât, instanţa recunoaşte caracterul superior al OUG nr. 34/2013 şi HG
nr. 78/2015 faţă de Ordinul nr. 407/2051/2013. Aşadar, stabilirea preţului concesiunii nu
poate fi făcută prin raportare la prevederile cuprinse în Ordinul nr. 407/2051/2013, indiferent
că acesta este în vigoare sau nu.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că principiul ierarhiei şi forţei juridice a
actelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituţia României, impune ca instanţa de
contencios administrativ învestită cu soluţionarea legalităţii unui act administrativ să verifice
concordanţa actului administrativ supus analizei cu actele normative cu forţă juridică
superioară, în temeiul şi în executarea căruia a fost emis. Verificarea conformităţii actului
administrativ în raport cu actele legislative ulterioare emiterii actului administrativ, reprezintă
o problemă de aplicare a actului administrativ, când instanţa sesizată cu un litigiu născut din
aplicarea acelui act administrativ trebuie să verifice dacă actul administrativ mai este sau nu
în vigoare şi dacă a fost modificat/abrogat în mod expres sau implicit (Decizia nr. 1333/2012
– dosar nr. 59/121/2011/a).
La data adoptării Hotărârii nr. 12/2015, ordinul nr. 407/2-51/2013 nu mai putea fi
aplicat, în condiţiile în care normele metodologice erau modificate din luna februarie 2015, iar
acest ordin a fost emis în temeiul art. 9 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, al art. 7 alin. (5) din H.G. nr. 725/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în

87

subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 12 alin. (7) din H.G.
nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Prin Hotărârea nr. 7/29.04.2015, Consiliul Local al Comunei X a aprobat
amenajamentul pastoral, hotărâre care a fost modificată prin Hotărârea nr. 11/29.05.2015 şi,
ulterior, prin Hotărârea nr. 18/31.07.2015.
Cu adresa nr. 6788/18.06.2015, Prefectul Judeţului S. a solicitat Consiliului Local să
reanalizeze Hotărârea nr. 7/29.04.2015, anterior încheierii contractelor de închiriere.
Cu adresa nr. 5788: 7769/26.08.2015 Prefectul Judeţului S. a solicitat Consiliului
Local X să dispună măsuri legale în vederea intrării în legalitate cu privire la Hotărârile nr. 7,
nr. 11 şi nr. 12/2015.
În urma exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârii nr. 11/29.05.2015,
Prefectul Judeţului S. a solicitat revocarea acesteia, iar prin Hotărârea nr. 23/28.08.2015,
aceasta a fost revocată.
În urma exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârii nr. 7/29.04.2015 şi nr.
18/31.07.2015, Prefectul Judeţului S. a solicitat revocarea acestora, iar prin Hotărârea nr.
30/17.11.2015, acestea au fost revocate.
Prin urmare, actul administrativ prin care a fost stabilit preţul minim de pornire la
licitaţie a fost revocat de emitent în procedura administrativă.
Preţul minim de stabilire a chiriei a fost stabilit incorect, aşa cum se precizează în
adresa nr. 713/31.08.2015 a Camerei Agricole Judeţene S., primită la solicitarea Instituţiei
Prefectului, comuna X figurând ca localitate care trebuie să-şi revizuiască Amenajamentul
pastoral în legătură cu preţul de pornire a licitaţiei pentru închirierea păşunilor comunale.
În urma adresei nr. 713/31.08.2015 a Camerei Agricole Judeţene S., prin care s-a
comunicat Prefectului Judeţului S. faptul că amenajamentul pastoral nu se încadrează în
prevederile legale şi trebuie revizuit şi având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din H.G. nr.
1064/2013 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 9 alin. (72)din
O.U.G. nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei nr.
185943/19.08.2015 a MADR s-a solicitat consiliului Local al Comunei X să procedeze la
revocarea HCL nr. 12/2015.
Solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţului S. a fost susţinută şi de adresa nr.
736/02.09.2015 a Camerei Agricole Judeţene S., prin care se comunică Primăriei X faptul că
„preţul minim de pornire a licitaţiei în vederea închirierii nu s-a calculat conform prevederilor
legale în vigoare”.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul pârâtul Consiliul Local al comunei X,
judeţul S. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei nr. 617/2015 ca
fiind legală şi temeinică.
Cu privire la critica potrivit căreia nu ar fi respectate dispoziţiile art. 10 lit. c din
O.U.G. nr. 54/2006, în conformitate cu care iniţiativa trebuie să aibă la bază un studiu de
oportunitate, intimatul a arătat că, în primul rând, se poate observa că suntem în prezenţa unei
critici invocate direct în recurs, situaţie faţă de care solicită respingerea acestei critici ca
inadmisibilă.
În al doilea rând, dispoziţiile O.U.G. nr. 54/2006 nu se aplică în cazul de faţă, întrucât
închirierea are ca obiect bunuri proprietatea privată a comunei.
În al treilea rând, chiar şi pentru situaţia în care instanţa ar analiza această critică, ea
este nefondată întrucât chiar în cuprinsul hotărârii criticate, la art. 2, se menţionează că se
aprobă studiul de oportunitate conform Anexei 2. Aşadar, în cazul de faţă a fost întocmit şi un
studiu de oportunitate, deşi nu era necesar, contrar susţinerilor recurentei, iar studiul de
oportunitate respectă toate elementele cerute la art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 54/2006
inclusiv – preţul minim al chiriei (nu al redevenţei, cum este precizat la pag. 2, jos, din cererea
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de recurs) şi modul de calcul al acesteia este prevăzut la Anexa 3 la H.C.L. nr. 12/2015 (pct.
II.6).
Cu privire la critica potrivit căreia amenajamentul pastoral ar fi fost revocat de
emitent, aspect ce trebuie apreciat ca viciu anterior adoptării hotărârii, intimatul pârât arată că
nici această critică nu poate fi primită întrucât revocarea hotărârii privind amenajamentul
pastoral s-a făcut ulterior adoptării Hotărârii nr. 12/2015, ce face obiectul prezentei cauze.
Prin urmare, după cum a apreciat şi instanţa de fond, cauza este una posterioară
adoptării actului şi produce consecinţe asupra eficacităţii sale şi nu asupra legalităţii care
întotdeauna se apreciază în raport de data adoptării. Or, la data adoptării Hotărârii nr. 12/2015
amenajamentul era în vigoare.
În ceea ce priveşte critica – problema care act normativ este aplicabil preţului
închirierii, intimatul, aşa cum a arătat şi la instanţa de fond, precizează că la data emiterii
H.C.L. nr. 12/2015 ce se solicită a fi anulată, la stabilirea preţului închirierii au fost avute în
vedere prevederile Ordinului nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor şi unde în Anexa 2 – la Cap. IV – preţul închirierii, se
prevede că: „Preţul închirierii este de …. lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi
/ha calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prev. art. 62
alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, chiria totală anuală (nr. ha x preţ/ha) fiind în valoare de . . . . lei”.
Prin acţiunea în contencios administrativ promovată de recurentă, aceasta pretinde ca
la data adoptării hotărârii a cărei anulare se solicită era în vigoare Ordinul nr. 571/371 din 26
martie 2015 publicat în M. Of. nr. 589/5.08.2015 pentru modificarea Ordinului nr.
407/20151/2013.
Însă Ordinul nr. 571/2015, invocat de recurentă ca motiv de nelegalitate, intrase în
vigoare la data de 5 august 2015, adică ulterior adoptării HCL nr. 12/2015, ce face obiectul
prezentei cauze.
Prin urmare, în mod corect a reţinut instanţa de fond că nu trebuiau aplicate
prevederile Ordinului nr. 571/2015 ci pe cele ale Ordinului nr. 407/2051/2013, cum de altfel
s-a şi procedat.
Recursul formulat nu este întemeiat.
Primul motiv de recurs, privind incidenţa O.U.G. nr. 54/2006, nu este întemeiat. Prima
instanţă a arătat în mod limpede că închirierea avea ca obiect pajişti din domeniul privat, or,
O.U.G. nr. 54/2006 priveşte bunurile proprietate publică. Prin urmare, aplicarea principiului
analogiei invocată de recurent este imposibilă, regimul juridic al celor două tipuri de bunuri
fiind diferit. Pe de altă parte, existenta unui act normativ incident pentru situaţia din speţă,
respectiv O.U.G. nr. 34/2013 face şi inutilă aplicarea principiului analogiei, ca metodă de
aplicare şi interpretare a efectelor legii. În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la preţul
minim de pornire al licitaţiei, Curtea reţine, aşa cum a reţinut şi prima instanţă, că reclamantul
a invocat în susţinerea acestui motiv de nelegalitate dispoziţiile Ordinului comun nr. 571/371
din 26. 03. 2015 ( MADR-MDRAP), precum şi două adrese emise de către MADR şi Camera
Agricolă Judeţeană S. S-a invocat de către reclamantul recurent faptul că prin actul
administrativ contestat s-au încălcat dispoziţiile cuprinse în Ordinul nr. 571/371/2015. Or,
ordinul învederat, nu era în vigoare la data adoptării H.C.L. nr. 12/29.05.2015, întrucât a fost
publicat în Monitorul Oficial al României abia la data de 05.08.2015. Întrucât întreaga
argumentare a reclamantului, în ceea ce priveşte preţul, s-a întemeiat pe ordinul învederat, în
mod temeinic şi legal prima instanţă a respins acţiunea, actul normativ invocat nefiind în
vigoare la data adoptării H.C.L. nr. 12.
Recurentul susţine, prin alt motiv de recurs, că prima instanţă trebuia să încadreze
corect în drept acţiunea şi să o judece în raport de actele normative incidente şi în vigoare.
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Nici acest motiv de recurs nu este întemeiat. Potrivit art. 9 alin. (2) Cod procedură civilă,
obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor. Într-adevăr, art.
22 Cod procedură civilă prevede că judecătorul dă sau restabileşte calificarea juridică a
actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire. În acest caz
judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor calificarea juridică exactă, însă nu trebuie
confundată denumirea corectă a unei cereri sau calificarea ei juridică, cu argumentarea în
drept a acesteia, argumentare care este lăsată la latitudinea părţilor şi a avocaţilor sau juriştilor
acestora. Instanţa nu este obligată să identifice textele de lege care ar susţine pretenţiile
reclamantului, să extragă din fondul legislativ prevederile care îi sunt favorabile în vederea
admiterii acţiunii, întrucât s-ar transforma în apărător al acesteia şi şi-ar încălca obligaţia de
imparţialitate. Mai mult, ar aduce atingere şi principiului disponibilităţii. În plus, în ceea ce
priveşte situaţia de fapt referitoare la preţ) căreia, cum pretinde recurenta, prima instanţă ar fi
trebuit să-i aplice dispoziţiile legale care ar fi fost în vigoare, Curtea reţine că adresele
invocate de recurentă, sunt emise ulterior intrării în vigoare a Ordinului comun nr. 571/371
(adresele 713/31.08.2015, 736/2.09.2015, 185943/19.08.2015), astfel încât chiar şi situaţia de
fapt rezultată din aceste adrese este irelevantă în ceea ce priveşte data la care a fost adoptată
H.C.L. nr.12. Mai trebuie subliniat faptul că prin petitul acţiunii reclamantul nu a susţinut şi
argumentat că preţul minim de pornire al licitaţiei ar fi încălcat prevederile fiscale la care fac
trimitere atât H.G. 1064/2013, cât şi H.G. 78/2015, critica vizând practic doar încălcarea
Ordinului nr. 571/371/2015.
Nu sunt întemeiate nici motivele de recurs privind revocarea H.C.L. nr. 7/29.04.2015
şi nr. 18/31.07.2015, prin H.C.L. nr. 30/17.11.2015, întrucât revocarea a survenit ulterior
adoptării H.C.L. nr. 12. Aşadar nu este dat niciun motiv de nelegalitate, motiv care se
apreciază în raport de data emiterii actului administrativ nu în raport de evenimente ulterioare.
În ceea ce priveşte celelalte motive de recurs, Curtea constată că reclamanta nu critică
argumentele primei instanţe, ci încearcă o nouă argumentare juridică privind nivelul minim al
preţului (în urma constatării de către prima instanţă a lipsei de incidenţă a Ordinului nr.
571/371 pe care s-a întemeiat acţiunea) direct în recurs, modificându-se de fapt cererea de
chemare în judecată, cu încălcarea art. 478 Cod procedură civilă, care interzice schimbarea
cadrului procesual în calea de atac, text de lege incident în speţă potrivit art. 494 Cod
procedură civilă.
Pentru considerentele învederate, Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, prin decizia nr.1212/11.10.2016, a respins, ca nefondat, recursul.
13. Suspendare act administrativ. Dovada cazului bine justificat şi a pagubei
iminente. Analizarea în concret a condiţiilor.
În speţă există indicii rezonabile privind existenţa prescripţiei, discordanţe evidente
privind perioada litigioasă şi, în plus, au fost depuse hotărâri judecătoreşti care susţin
pretinsa natură juridică a drepturilor litigioase. Relativ la paguba iminentă, instanţa reţine
că reclamanta are în subordine un număr de 10 centre pentru persoane adulte şi 16 centre
pentru copii, aşadar sănătatea şi viața unor persoane dezavantajate şi vulnerabile din punct
de vedere social ar fi puse într-un pericol real.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa nr.287 din 8.12.2016)
Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 90../39/2016, reclamanta
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) B. a chemat în
judecată Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.)– Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) B. solicitând suspendarea executării Deciziei privind
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nemodificarea bazei de impunere nr. F-B .../29.09.2016, a Depoziţiei de masuri BTG-AIF
.../04.10.2016, a Deciziei de impunere nr. F-B... . şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-B
../29.09.2016 emise de Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice B.
Arată reclamanta că prin actele administrative fiscale menţionate, emise de către
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., s-au stabilit în sarcina DGASPC B. obligaţii
fiscale la care s-au calculat penalităţi şi majorări de întârziere, pentru perioada 2006 - 2016.
Aceste obligaţii fiscale reprezintă contribuţii la bugetul de stat (impozit) pentru sume acordate
de către DGASPC B. în baza Acordului Colectiv(AC)/ Contractului Colectiv de Muncă
(CCM) la nivel de unitate, valabil pentru anii 2007 - 2009, şi anume drepturile destinate
menţinerii securităţii şi sănătăţii şi drepturile reprezentând contravaloare masă caldă.
Inspecţia fiscală finalizată în anul 2016 prin emiterea actelor administrative pe care lea contestat a fost începută iniţial în anul 2011. Astfel, în anul 2011, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a întocmit procesul-verbal nr. IV/6267/2011 şi a emis Dispoziţia nr.
IV/.../3/11.03.2011. În baza acestor acte s-a dispus calcularea şi evidenţierea în contabilitate a
obligaţiilor la bugetul consolidat al statului, plata impozitului aferent drepturilor speciale
acordate angajaţilor în baza Acordului Colectiv şi a Contractului Colectiv de Muncă,
reprezentând contravaloarea unei mese calde pe zi lucrătoare şi refacerea capacităţii de
muncă.
Atât Contractul Colectiv de Muncă cât şi Acordul Colectiv au avut la bază Contractul
Colectiv de Muncă la nivelul unităţilor de asistenţă socială pe perioada 2007 - 2009, nr.
591/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 19 din 08/12/2007. Prin contractul la
nivel naţional s-a prevăzut că aceste drepturi, respectiv menţinerea sănătăţii şi securităţii în
muncă şi masă caldă, sa fie incluse în titlul intitulat „bunuri şi servicii" şi nu la titlul intitulat
„drepturi salariale", iar instituţia a procedat la acordarea acestor sume în mod legal.
Potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, respectiv Codul fiscal - Legea 571/2003 art.
55 alin. (4), următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariate şi nu sunt impozabile în
înţelesul impozitului pe venit: b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaţilor, e)
contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de proiecţie şi de lucru, a
alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament.
Aşadar, Codul fiscal prevedea că drepturile privind menţinerea securităţii şi sănătăţii
în muncă şi contravaloare masă caldă nu au caracter de drepturi fiscale şi nu reprezintă o
contravaloare a muncii prestate, fiind plătite în baza Acordului colectiv, cu respectarea art. 72
alin. (1) lit. B din Legea nr. 188/1999 prind statutul funcţionarilor publici.
Având în vedere istoricul inspecţiei fiscale, iniţierea în anul 2011 şi emiterea deciziilor
de impunere în anul 2016 pentru sume acordate în baza Acordului Colectiv şi a Contractului
Colectiv de Muncă valabile în anul 2007 - 2009, prin contestaţia depusă a invocat şi
prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale, potrivit art. 91 din Codul de procedură
fiscală valabil la acea dată. Astfel, potrivit alin. (1) „Dreptul organului fiscal de a stabili
obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune
altfel". Noul Cod de procedură fiscală prevede acelaşi termen de prescripţie ca şi
reglementarea anterioară.
În opinia reclamantei, nu au existat motive de întrerupere sau suspendare a termenului
de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Conform art. 92 din Codul de procedură
fiscală – O.G. 92/2003, alin. (1) "Termenele prevăzute la art.91 se întrerup şi se suspenda în
cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea şi suspendarea termenului de
prescripţie a dreptului la acţiune potrivit dreptului comun."
Referitor la perioada şi la modul de calcul, consideră că raportarea făcută de
inspectorii fiscali este greşită şi eronată din următoarele motive:
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În anul 2008 a fost înregistrat la DMSSF B. cu nr. .. din 15.02.2008 Contractul
Colectiv de Muncă la nivelul DGASPC B. în baza căruia s-au plătit salariaţilor drepturi
speciale pentru refacerea capacităţii de muncă şi contravaloarea unei mese calde. Plata acestor
drepturi a fost realizată începând cu luna martie 2008. Consideră că inspectorii fiscali au
calculat greşit contribuţia DGASPC B. la bugetul de stat prin raportarea la perioada 2006 2016.
Modul de calcul al datoriilor către bugetul de stat aferent drepturilor este eronat,
deoarece inspectorii fiscali au considerat greşit că suma plătită salariaţilor este venit net la
care au adăugat contribuţiile angajaţilor şi apoi contribuţiile datorate de angajator.
În Decizia Camerei de Conturi B. este specificat faptul că drepturile încasate de
salariaţii DGASPC sunt nelegale şi auditorii financiari au considerat că acestea sunt de natura
salarială.
Având în vedere acest aspect, au calculat ca şi datorie la bugetul de stat doar
contribuţiile angajatorului plecând de la premisa că sumele sunt venit brut urmând ca datoriile
aferente angajaţilor să fie recuperate de la aceştia de către DGASPC B.
Consideră că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru suspendarea actului
administrativ, respectiv prevederile art. 14. - (1) "În cazuri bine justificate şi pentru
prevenirea unei pagube iminente", având în vedere în principal specificul instituţiei - unitate
de asistenţă socială - care are în subordine un număr de 10 centre pentru persoane adulte şi 16
centre pentru copii, DGASPC B. trebuie să asigure hrana zilnică, curăţenia, igienizarea,
îmbrăcăminte, condiţii de viaţă decente pentru beneficiarii pe care îi are în evidenţă. Achitarea
unei asemenea sume.
La data de 31 octombrie 2016 Sindicatul I. B. a formulat cerere de intervenţie
accesorie în interesul reclamantei şi a solicitat admiterea cererii pentru a putea apăra interesul
material al membrilor săi, având în vedere că punerea în executare a dispoziţiilor contestate
emise de către ANAF se răsfrânge direct asupra membrilor de sindicat prin imposibilitatea
achitării drepturilor salariale, motivat de blocarea conturilor angajatorului până la reţinerea
integrală a impunerilor, respectiv suma de 10.192.199 lei.
Solicită instanţei să analizeze şi latura socială a acestui proces, faptul că punerea în
executare a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-B.. 29.09.2016, a
Dispoziţiei de măsuri nr. BTG-AIF 4.10.2016, a Deciziei de impunere nr. F-B.. i a Raportului
de inspecţie fiscală nr. F- ...29.09.2016 emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
B. ar influenţa în mod negativ situaţia financiară a aproximativ 1000 de salariaţi ai DGASPC
ce au familii, copii, persoane în întreţinere, credite la bănci accesate pentru a avea o viaţă
decentă.
În temeiul art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, solicită
constatarea prescripţiei dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale, având în vedere că termenul
pentru naşterea creanţei fiscale este perioada 2008-2009, iar termenul de prescripţie este de 5
ani şi a decurs, cel mai târziu de la 1 iulie 2010, respectiv de la termenul stabilit prin alin. (2)
art. 110 din Legea nr. 207/2015: "Art. 110: Obiectul, termenul şi momentul de la care începe
să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale (1)Dreptul
organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţie cazului
în care legea dispune altfel, (2)Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1)
începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează
obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel."
Data la care reprezentanţii ANAF stabilesc obligaţii fiscale în sarcina angajatorului
membrilor de sindicat este luna septembrie 2016, termenul de prescripţie îndeplinindu-se la
data de 1 iulie 2015, astfel încât consideră intervenienţii că dispunerea recuperării sumelor a
fost promovată tardiv.
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Mai consideră că reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului B.
nu au analizat cu atenţia cuvenită toată documentaţia pusă la dispoziţie de către reprezentanţii
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi nu au coroborat aceste
documente cu legislaţia în vigoare la momentul acordării acestor drepturi salariaţilor. Supune
atenţiei instanţei faptul că acordarea acestor drepturi s-a făcut în mod legal, deoarece la
nivelul DGASPC B. exista un Contract colectiv de muncă valabil la nivel de unitate pentru
perioada 2008 - 2010, precum şi un Acord colectiv încheiat la nivelul DGASPC B., încheiate
cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin urmare perfect valabile, inclusiv toate clauzele
prevăzute în aceste documente fiind legale.
Mai mult, pentru că angajatorul a sistat acordarea unor drepturi prevăzute în CCM la
nivel de unitate, sau nu a acordat toate drepturile ce li se cuveneau angajaţilor, Sindicatul I B.,
în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea Sindicatelor a introdus acţiune în instanţă
pentru 1131 de reclamanţi, membri de sindicat, salariaţi ai DGASPC B., pentru recuperarea
acestor drepturi cuvenite şi neacordate. Instanţa de fond a Tribunalului Botoşani a hotărât
disjungerea Dosarului nr. 10../40/2010 pentru fiecare reclamant în parte. Prin urmare, în acest
moment există peste o mie de sentinţe favorabile salariaţilor, prin care s-au câştigat atât
drepturi salariale, dar şi drepturile speciale pentru masa caldă şi refacerea capacităţii de
muncă aşa cum sunt prevăzute în art. 81 alin. (1) şi alin. (5) din CCM la nivel DGASPC, până
la data de 14 februarie 2010, adică pentru perioada de valabilitate a Contractului colectiv de
muncă. Menţionează că aceste sentinţe au fost supuse recursurilor, iar Curtea de Apel Suceava
a menţinut dispozitivele acestora ca fiind temeinice şi legale. Spre exemplificare enumeră:
Dosarul nr. 37../40/2010 cu decizie pronunţată în data de 26.10.2010; Dosarul nr.
49../40/2010 cu decizie pronunţată în data de 10.02.2011; Dosarul nr. 64.../40/2010 cu decizie
pronunţată în data de 12.04.2011, şi poate enumera peste 1000 de dosare soluţionate de
instanţele judecătoreşti, documente ce au fost puse la dispoziţia reprezentanţilor DGFPJ B.
Legalitatea acordării acestor drepturi nu poate fi pusă la îndoială în condiţiile în care
toţi salariaţii instituţiei au obţinut prin sentinţe definitive şi irevocabile acordarea acestor
drepturi în instanţă care „obligă pârâta să plătească reclamantei drepturile destinate
menţinerii securităţii şi sănătăţii în muncă pentru zilele efectiv lucrate din intervalul
12.08.2009-14.02.2010 în cuantum de 150 lei lunar şi drepturile reprezentând contravaloare
masa calda pentru zilele efectiv lucrate în intervalul 12.08.2009-14.02.2010 în cuantum de 7
lei/zi lucrătoare." În motivarea sentinţelor respective se menţionează „...Aşa cum s-a arătat
mai sus drepturile destinate menţinerii securităţii şi sănătăţii în muncă cât şi contravaloare
masă caldă nu au caracter de drepturi salariate şi nu reprezintă o contravaloare a muncii
prestate....”
Prin întâmpinarea depusă la data de 15 noiembrie 2016, pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. a solicitat
atât respingerea acţiunii cât şi a cererii de intervenţie accesorie, arătând următoarele:
Conform art. 92 alin. (1) lit. a) din O.G. 92/2003 privind vechiul Cod de procedură
fiscală modificat şi completat, prescripţia în speţa se întrerupe în cazurile şi în condiţiile
stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune (art. 111
din Legea nr. 207/2015 privind noul Cod de procedură fiscală).
De altfel, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă, ce a făcut
obiectul dosarului nr. 45../40/2011 despre care s-a făcut vorbire întrerupe de asemenea cursul
prescripţiei de a stabili obligaţii fiscale, aşa cum prevăd dispoziţiile Codului de procedură
fiscală.
Având în vedere reluarea inspecţiei fiscale învederează că, A.J.F.P. B., urmare a
constatărilor din Raportul de inspecţie fiscala nr. F-B nr. ../29.09.2016, prin Decizia de
impunere F-B nr. .../29.09.2016, motivată în fapt şi drept, stabileşte în sarcina reclamantei

93

obligaţii fiscale suplimentare (impozit venit salarii şi asimilate, contribuţii, respectiv accesorii
aferente) în sumă totală de 10.192.197 lei (4.863 859 lei + 5.328 338 lei).
Urmare a rezultatelor controlului, au fost emise şi Dispoziţia privind măsurile stabilite
de organele de inspecţie fiscală nr. BTG-AIF ../04.10.2016, respectiv Decizia privind
nemodificarea bazei de impunere F-B .../29.09.2016.
Consideră că reclamanta, deşi susţine că există motive pentru acordarea suspendării
executării actului administrativ, nu a făcut dovada că această condiţie este îndeplinită.
Menţionează că până la anularea de către o instanţă judecătorească, actul administrativ
se bucură de prezumţia de legalitate. În caz contrar s-ar anticipa soluţia ce va fi dată pe fondul
cauzei, ajungându-se propriu-zis la o prejudecare a fondului, ceea ce ar contraveni
dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.
În acest sens, s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal prin Decizia nr. 5191/27.10,2004, care a reţinut că: „prezumţia de
legalitate şi de veridicitate de care se bucură actul administrativ determina principiul
executării acestuia din oficiu, actul administrativ unilateral fiind el însuşi titlu executoriu. A
nu executa actele administrative care sunt emise în baza legii, echivalează cu a nu executa
legea, ceea ce într-un stat de drept este de neconceput. Suspendarea executării actelor
administrative constituie prin urmare, o situaţie de excepţie care intervine când legea o
prevede, în limitele şi condiţiile anume reglementate."
Paguba iminentă este definită de art. 2 din Legea nr.554/2004 drept prejudiciu material
viitor, dar previzibil cu evidenţă.
Suspendarea executării este însă o măsură de excepţie, care se justifică numai dacă
actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire i-ar produce reclamantului un
prejudiciu greu sau imposibil de înlăturat în ipoteza anularii actului, condiţie care nu este
îndeplinită în cauză.
Mai mult, învederează că reclamantei i-au fost impuse prevederi legale care sunt
general valabile, acesteia neputându-i-se aplica un tratament preferenţial faţă de alţi
contribuabili (Decizia nr. 2419/10.05.2007 a Î.C.C.J. pronunţată în dosarul nr. 86../2/2006).
Legat de acest aspect, învederează că perturbarea produsă prin executarea unei sume
impuse nu conduce implicit şi automat la concluzia îndeplinirii cerinţei pagubei iminente
(Î.C.C.J, Decizia civilă nr. 550/03.02.2009, dosar 19../2/2008).
Astfel, argumentele reclamantei aduse în susţinerea cererii de suspendare nu sunt de
natură să facă dovada îndeplinirii cumulative a celor două condiţii prevăzute de lege, acestea
neputând fi reţinute în soluţionarea favorabila a cauzei.
În acest sens, solicită verificarea îndeplinirii cumulative a celor două condiţii, întrucât
simplele afirmaţii neurmate de dovedirea unei situaţii care să probeze cazul bine justificat şi
iminenţa producerii unei pagube nu sunt de natură să conducă la suspendarea executării
actului contestat.
Analizând acțiunea reclamantei, întâmpinarea depusă la dosar şi probele administrate,
Curtea reţine că acţiunea formulată este întemeiată în parte.
În ceea ce priveşte existenţa cazului bine justificat, Curtea reţine că în cauză există
împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă
în privinţa legalităţii actului administrativ.
Astfel, primul aspect pe care Curtea îl reţine (fără a analiza pe fond însă şi în
profunzime acest aspect, care urmează a fi cercetat în detaliu cu prilejul soluţionării acţiunii în
anulare) este acela că există indicii rezonabile, veridice, privind incidenţa prescripţiei. Astfel,
aşa cum rezultă din cuprinsul deciziei de impunere, a dispoziţiei de măsuri şi a deciziei de
nemodificare a bazei de impunere, debitul priveşte perioada 2006-2011, or actele au fost
emise la sfârşitul anului 2016, cu depăşirea termenului de 5 ani prevăzut de art. 91 din Codul
de Procedură Fiscală. Aşa cum s-a arătat, Curtea nu va analiza pe fond acest aspect şi
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apărările pârâtei cu privire la acesta, întrucât o asemenea analiză nu se poate realiza cu prilejul
soluţionării unei cereri de suspendare, fiind suficientă analiza sumară, succintă. Tot cu prilejul
soluţionării cererii de anulare vor fi analizate şi aspectele privind suspendarea inspecţiei
fiscale şi incidenţa acestei suspendări asupra cursului prescripţiei. Un alt aspect care ridică
îndoieli cu privire la legalitatea actelor e împrejurarea că, deşi debitul priveşte perioada 20062011, în decizia de impunere se face vorbire de sumele de bani plătite salariaţilor în perioada
2008-2010, aşadar, o altă perioadă, suprapunerea fiind doar parţială. Un alt aspect deosebit de
relevant e faptul că în ceea ce priveşte natura juridică a sumelor băneşti achitate salariaţilor
(natură juridică ce a provocat de fapt emiterea actelor fiscale contestate), au fost deschise o
serie de litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti în care s-a discutat natura juridică a acestora
(caracterul de drept salarial sau nu), unele hotărâri judecătoreşti susţinând opinia reclamantei
cu privire la natura juridică. De altfel, toate aceste litigii au provocat întârzierea emiterii
actelor fiscale şi acumularea unor penalităţi şi majorări de un cuantum foarte ridicat.
În ceea ce priveşte paguba iminentă, Curtea reţine că şi aceasta este dată.
Cuantumul ridicat al debitului de 10.192.199 lei ar duce nu numai la perturbarea
previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice, DGASPC B., ci la blocarea activităţii
acesteia. Şi aici trebuie avut în vedere faptul că reclamanta are în subordine un număr de 10
centre pentru persoane adulte şi 16 centre pentru copii, aşadar sănătatea şi viața unor persoane
dezavantajate şi vulnerabile din punct de vedere social ar fi puse într-un pericol real.
Pentru considerentele învederate, Curtea de Apel Suceava – Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal, prin sentinţa nr.287/08.12.2016, a admis în parte acţiunea formulată
de reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului B., judeţul B. şi
cererea de intervenţie accesorie formulată de Sindicatul I B., în contradictoriu cu pârâta
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice B. A suspendat executarea deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-BT
221/29.09.2016, a Dispoziţiei de măsuri nr. BTG-AIF 741/04.10.2016 şi a Deciziei de
impunere nr. F-BT 220 din 29.09.2016 emise de pârâtă până la pronunţarea instanţei de fond;
a respins capătul de cerere privind suspendarea executării Raportului de Inspecţie Fiscală nr.
F-BT 199/29.09.2016, ca inadmisibil.
14. Act de control emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de
Vânătoare. Personal silvic cu atribuţii de pază. Competenţă materială.
Prin Decizia nr. 3/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că acţiunile în
răspundere patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a
pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în
condiţiile art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, sunt de
competenţa materială a instanţelor de conflicte de muncă.
Din dispozitivul deciziei, rezultă fără dubiu că răspunderea patrimonială a
personalului silvic nu mai poate fi stabilită direct de autoritatea silvică, prin act
administrativ, ci urmând procedura prevăzută de art. 254 şi următoarele din Codul muncii.
Din analiza prevederilor art. 256 din Codul muncii, pentru a atrage răspunderea
patrimonială este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiţii de fond: fapta
ilicită şi personală a salariatului, săvârşită în legătură cu munca sa, prejudiciul cauzat
patrimoniului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia salariatului,
toate aceste condiţii fiind analizate de instanţele de conflicte de muncă.
Interpretarea integrală a Deciziei nr. 3/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
conduce la concluzia că actele de control întocmite de reprezentanţii Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic şi de Vânătoare sunt acte prin care se verifică îndeplinirea atribuţiilor de
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serviciu de către personalul silvic, dar acestea nu sunt acte administrative în sensul art. 2 lit.
c) din Legea nr. 554/2004 deoarece nu sunt date în executarea legii şi nu modifică sau sting
raporturi juridice.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.1223 din 11.10.2016)
Prin cererea adresată Judecătoriei, reclamantul U.I., în contradictoriu cu pârâtul
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV), a formulat contestaţie
împotriva actului de control de fond fără număr în fond forestier/vegetaţie forestieră din afara
acestuia, proprietate privată Obştea de pădure G., judeţul S., Canton silvic nr. ... G, întocmit
de către ing. C.F. şi F.C. din cadrul ITRSV S..
În motivare, a arătat că în perioada 17.04.2013 – 17.05.2013, numiţii C.F. şi F.C. au
efectuat controlul de fond în Cantonul silvic nr. ... G., UP VII G., ua 13-14, 24-26, 51-61, UP
VIII S. din cadrul Ocolul Silvic B., prin care s-a constatat că suprafaţa cantonului este de
582,60 ha expus furtului de arbori şi că, în urma verificărilor, s-a constatat un volum de 587,73
mp arbori tăiaţi ilegal şi nejustificaţi, calculându-se un prejudiciu în valoare de 111.074 lei,
fără TVA, plus 119.769,01 lei fără TVA reprezentând valoarea pagubei produse prin
prejudicierea puieţilor, reclamantul precizând că nu se face vinovat de tăieri ilegale de arbori,
şi prin urmare nu este răspunzător de prejudiciul calculat şi reţinut în sarcina sa.
Reclamantul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.U.G. nr. 85/2006, Legea
nr.53/2003, Codul muncii modificat şi completat.
Pârâtul a invocat excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei, în raport de
natura obiectului dedus judecăţii – plângere împotriva unui act administrativ – şi a solicitat
declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal.
Totodată, a invocat nerespectarea de către reclamant a procedurii imperative prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, respectiv dispoziţiile art. 1, 7, 8, 10, 11,
12.
Pe fond, pârâtul a arătat că acţiunea este nefondată, că reclamantul nu a precizat în
mod clar care sunt cioatele la care s-au produs erori în determinarea prejudiciului.
Prin sentinţa civilă nr. 943 din data de 11 octombrie 2013 instanţa a admis excepţia
necompetenţei sale materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea
Tribunalului Suceava - Secţia de contencios administrativ, dosarul fiind înregistrat pe rolul
acestei instanţe sub nr. 11../237/2013 din data de 08.11.2013, instanţă, care prin sentinţa nr.
1155 din data de 13.02.2014 a admis excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu şi a respins
ca inadmisibilă acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul, dosarul fiind înregistrat la
Curtea de Apel Suceava sub nr. 11../237/2013 din data de 01.04.2014 instanţă, care, prin
decizia nr. 6724 din data de 10.09.2014 a admis recursul declarat de reclamant, a casat
sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Astfel, dosarul a fost reînregistrat pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de
Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 11../237/2013* din data de 22.10.2014.
Prin încheierea de şedinţă din data de 15 ianuarie 2015 instanţa a încuviinţat proba cu
efectuarea în cauză a unei expertize specialitatea silvicultură.
Prin sentinţa nr. 685 din 19 mai 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamantul UI în contradictoriu cu
pârâta Garda Forestieră, a anulat actul de control de fond fără număr, în fond forestier/
vegetaţie forestieră proprietate privată Obştea de Pădure G., judeţul S., întocmit de pârât
I.T.R.S.V. S..
Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, în
termen legal, a promovat recurs pârâta Garda Forestieră.
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În motivarea căii de atac promovate, recurenta a susţinut că în mod greşit a reţinut
prima instanţă că o singură persoană nu poate duce la îndeplinire atribuţiile de pază a
cantonului silvic G., dat fiind faptul că pădurarul – în speţă reclamantul – trebuia în mod legal
să asigure paza cantonului şi că la dosar nu se regăseşte nici un referat întocmit şi semnat de
pădurar prin care să confirme că nu poate păzi aproape 600 hectare de pădure. Cu referire la
susţinerea expertului – reţinută de instanţa de fond – în sensul că în prezent cantonul este păzit
de 3 pădurari de la ocolul silvic, a precizat că aceştia deţin cantoanele lor cu suprafeţele lor de
pădure şi suplimentar asigură paza şi la cantonul preluat.
A mai susţinut recurenta că instanţa de fond în mod greşit a reţinut faptul că prin actul
de control nu s-a avut în vedere reducerea şi împărţirea răspunderii pădurarului deoarece
potrivit legii, pădurarul are gestiunea pădurii şi asigură paza. A învederat că la dosarul cauzei
nu se află depus nici un înscris care să confirme că pădurarul şi-a îndeplinit cu
responsabilitate şi cu bună credinţă obligaţiile de serviciu şi a luat măsurile necesare pentru
evitarea producerii pagubei, astfel încât instanţa să poată reţine circumstanţe atenuante în
favoarea reclamantului; că şeful de district nu asigură paza cantonului, ci fiecare pădurar
pentru cantonul lui, aşa încât întreaga responsabilitate şi răspundere pentru cioate revine
pădurarului şi nicidecum altor persoane din ocol.
A precizat că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că după sesizarea organelor de
poliţie ca urmare a controlului instituţiei, pădurarul nu mai are nici o vină, sesizarea penală
neînlăturând culpa pădurarului în fapta sa de a nu păzi cantonul.
Sentinţa a fost criticată şi pentru faptul că în mod greşit a reţinut instanţa de fond că
actul contestat nu este însoţit de către un înscris care să dovedească şi să susţină situaţia
constatată de către agenţii constatatori, deoarece întreaga documentaţie depusă la dosarul
cauzei şi care a stat la baza expertizei, fac dovada deplină a celor constatate fizic în teren, la
data controlului.
Recurenta a susţinut că instanţa de fond în mod greşit a reţinut faptul că, din
concluziile raportului de expertiză, se reţine că actul de control nu reflectă realitatea, nici
categoriile de cioate imputate pădurarului şi nici modul de calcul, deoarece controlul a avut
loc în perioada 21-28 aprilie 2009, iar faza pe teren a expertizei a fost în perioada septembrie
– octombrie 2015, deci după aproape 4 ani şi 5 luni şi o expertiză efectuată după 4 ani de la
data controlului nu mai poate fi reţinută şi luată în considerare ca şi concludentă, deoarece
după o perioadă aşa îndelungată nu se mai poate aprecia că cioatele proveneau de la arbori
uscaţi sau distruşi de vânat.
A apreciat recurenta că prin raportul de expertiză se doreşte găsirea unor justificări
care să reducă valoarea pagubei constatate cu ocazia controlului sau chiar anularea actului de
control.
A concluzionat recurenta solicitând admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei atacate
iar pe fondul cauzei respingerea acţiunii promovate ca netemeinică şi nelegală.
Prin întâmpinare reclamantul intimat a solicitat în principal anularea recursului ca
nemotivat şi în secundar respingerea acestuia ca nefondat, motivele de recurs neîncadrându-se
în cazurile prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă.
A susţinut intimatul că recurenta a făcut apărări noi pe care nu le-a propus la instanţa
de fond; că recurenta nu a contestat la prima instanţă raportul de expertiză în termenul legal,
concluziile raportului fiind în opinia intimatului, corecte şi necombătute de alte probe.
A mai precizat intimatul că recurenta a făcut în recurs susţineri care exced cadrului
procesual.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului precum şi a motivelor de recurs formulate, Curtea constată că recursul este fondat,
având în vedere următoarele considerente:
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Prin Actul de control de fond nr. 1430/24.05.2013 efectuat în Cantonul silvic nr. .. G.,
UP VII G., ua 13-14, 24-26, 51-61, UP VIII S. din cadrul Ocolul Silvic B., aflat în gestiunea
reclamantului, s-a constatat un volum de 587, 73 mp arbori tăiaţi ilegal şi nejustificaţi,
calculându-se un prejudiciu în valoare de 111.074 lei, fără TVA, plus 119.769, 01 lei fără
TVA reprezentând valoarea pagubei produse prin prejudicierea puieţilor. Prin acelaşi act de
control s-au stabilit şi alte măsuri de prevenire a tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a
distrugerilor şi a degradării pădurilor şi a reînnoirii limitelor de parcelă.
În cuprinsul actului de control, reclamantul precizează că nu se face vinovat de tăieri
ilegale de arbori şi faptul că controlul a fost efectuat corect.
Prin acţiunea înregistrată la data de 07.06.2013, reclamantul a solicitat anularea actului
de control, invocând exclusiv aspecte legate de stabilirea pagubelor constatate şi lipsa
vinovăţiei sale în producerea prejudiciului.
Pentru soluţionarea cauzei, Curtea reţine că după sesizarea instanţei cu acţiunea în
anulare, la data de 18 iunie 2014, în Monitorul Oficial a fost publicată Decizia nr. 3 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie dată în recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind
stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din
afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, coroborate cu
dispoziţiile art. 254 şi art. 266 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 58 alin. (1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările ulterioare, referitor la
competenţa instanţelor de soluţionare a acţiunilor în răspundere patrimonială formulate
împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele produse pe
suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în condiţiile art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 85/2006.
Examenul jurisprudenţial analizat de completul competent să judece recursul în
interesul legii a relevat şi faptul că unele instanţe au apreciat că acţiunile formulate de
autoritatea silvică pentru angajarea răspunderii patrimoniale a personalului silvic contractual
cu atribuţii de pază a fondului forestier sunt admisibile, iar competenţa de soluţionare a
acestora aparţine instanţelor de contencios administrativ. Din această perspectivă, actele de
control, pot fi analizate de instanţa de contencios administrativ atât sub aspectul legalităţii
formale, cât şi asupra condiţiilor de fond.
Dar, prin Decizia nr. 3/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că acţiunile
în răspundere patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a
pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază, în condiţiile
art. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, sunt de competenţa materială
a instanţelor de conflicte de muncă.
Din dispozitivul deciziei, rezultă fără dubiu, că răspunderea patrimonială a
personalului silvic nu mai poate fi stabilită direct de autoritatea silvică, prin act administrativ,
ci urmând procedura prevăzută de art. 254 şi următoarele din Codul muncii. Din analiza
prevederilor art. 256 din Codul muncii, pentru a atrage răspunderea patrimonială este necesar
sa fie întrunite cumulativ următoarele condiţii de fond: fapta ilicită şi personală a salariatului,
săvârşită în legătură cu munca sa, prejudiciul cauzat patrimoniului, raportul de cauzalitate
între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia salariatului, toate aceste condiţii fiind analizate de
instanţele de conflicte de muncă.
Interpretarea integrală a Deciziei nr. 3/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
conduce la concluzia că actele de control întocmite de reprezentanţii ITRSV sunt acte prin
care se verifică îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul silvic, dar acestea nu
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sunt acte administrative în sensul art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, deoarece nu sunt date în
executarea legii şi nu modifică sau sting raporturi juridice.
Cu alte cuvinte, aspectele reţinute în actul de control în legătură cu fapta
reclamantului, prejudiciul cauzat fondului forestier, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi
prejudiciu şi vinovăţia salariatului, nu pot fi analizate decât de instanţa de conflicte de muncă,
odată cu cererea de atragere a răspunderii materiale formulată de instituţia angajatoare şi nu
printr-o acţiune preventivă a salariatului.
Având în vedere aspectele reţinute, precum şi faptul că Decizia nr. 3/2014 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie este obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură
civilă, Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin decizia
nr.1223/11.10.2016, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă şi art. 20 alin. (3) din Legea nr.
554/2004, a admis recursul, a casat sentinţa recurată şi în rejudecare a respins acţiunea ca
nefondată.
15. Cerere de intervenţie formulată în procedura administrativ-jurisdicţională
desfăşurată în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Calificare
juridică. Contestare în instanţă. Admisibilitate.
Conform art. 67 alin. 4 Cod procedură civilă „Calea de atac exercitată de
intervenientul accesoriu se socoteşte neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a
exercitat calea de atac, a renunţat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată,
perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond”.
Prin urmare, în situaţia când poziţia intervenientului a fost exclusiv de a apăra
dreptul uneia din părţile unui proces şi a avut o poziţie procesuală subordonată părţii în
interesul căreia a intervenit plângerea, aceasta se socoteşte neavenită dacă partea pentru
care a intervenit nu a făcut ea însăşi plângere.
Dar, în speţă, petenta S.C. „A” SA, prin plângerea formulată, a invocat şi greşita
calificare dată cererii sale de intervenţie, socotind că a formulat o cerere de intervenţie
principală.
Asemenea critici nu pot fi încadrate în categoria apărărilor făcute în interesul
autorităţii contractante, motiv pentru care se va respinge excepţia inadmisibilităţii plângerii
ca nefondate.
În mod specific, în procedura administrativ jurisdicţională, cererea de intervenţie
principală trebuie să aibă conţinutul de la art. 10 din Legea nr. 101/2016 cu „ precizarea
actului atacat al autorităţii contractante”(lit. d). În plus, intervenientul principal, pentru a
justifica legitimarea procesuală, trebuie să urmeze procedura notificării şi să fie vătămat
printr-un act al autorităţii contractante condiţie impusă de art. 8 din lege.
În cazul unei cereri de intervenţie principală, dreptul dedus judecăţii este unic, dar
revendicat de către cele două părţi. În speţa dedusă judecăţii, dreptul invocat de celelalte
contestatoare este cel de anulare a raportului procedurii şi reevaluarea ofertelor de către
autoritatea contractantă, în timp ce dreptul invocat de intervenientă este cel de menţinere a
raportului procedurii.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.1463 din 08.11.2016)
Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, 14 octombrie 2016 şi înregistrată sub nr. 88../39/2016, petenta S.C. „A” S.A. , în
contradictoriu cu intimaţii Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „B” , S.C. „C” S.A.,
Asocierea dintre S.C. „D” S.R.L., S.C. „E” S.R.L. şi S.C. „E” S.R.L., în temeiul art. 29 şi
următoarele din Legea nr. 101/2016 a formulat plângere împotriva Deciziei nr.
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1696/C4/1859,1866 din 30.09.2016 pronunţată de către Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (denumit în continuare CNSC) în dosarele conexate 18..,18../2016, solicitând:
admiterea plângerii aşa cum a fost formulată, şi pe cale de consecinţa anularea/schimbarea în
parte a Deciziei CNSC nr. 1696/C4/1859, 1866 din 30.09.2016 în ceea ce priveşte lotul 4,
rejudecarea contestaţiilor formulate de către contestatoarele S.C. „C” SA şi Asocierea dintre
S.C. „D” S.R.L. şi S.C. „E” S.R.L. pentru lot 4, cu consecinţa respingerii acestora, admiterea
excepţiilor invocate de către S.C. „A” SA şi a cererilor de intervenţie formulate, menţinerea în
totalitate a rezultatului procedurii de atribuire pentru lotul 4, a Raportului Procedurii de
atribuire, a adreselor de comunicare în ceea ce priveşte declararea ofertei S.C. „A” SA ca
admisibilă şi câştigătoare, precum şi a adreselor nr. 768/16.08.2016 şi nr. 781/19.08.2016.Cu
cheltuieli de judecată.
În motivare a arătat că, la data de 05.05.2016, a fost publicat în SEAP Anunţul de
concesionare nr. 2832/05.05.2016, privind organizarea licitaţiei publice deschise în vederea
atribuirii Contractului pentru Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a
deşeurilor municipale solide în judeţul B.
Obiectul licitaţiei publice a fost structurat pe cinci loturi (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 şi
Lot 5), criteriul de atribuire stabilit de autoritatea contractantă fiind „preţul cel mai scăzut”.
În cadrul procedurii de atribuire Lot 4, au depus ofertă următorii operatori economici:
S.C. „A” SA; Asocierea dintre S.C. D” S.R.L. şi S.C. „E” S.R.L.; S.C. „F” SA; S.C. „C” S.A.
Prin Adresa nr. 712/05.08.2016 - înregistrată sub nr. E11355/05.08.2016, autoritatea
contractantă a comunicat petentei faptul că oferta depusa de S.C. „A” SA în cadrul Lotului 4 a
fost declarată câştigătoare.
La data de 26.08.2016, S.C. „C” SRL, a cărei ofertă a fost clasată pe locul al 2-lea, a
formulat contestaţie împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr.
727/11.08.2016, Raportului procedurii de atribuire, a Adreselor de comunitare a rezultatului
proceduri către S.C. „C” S.A. şi S.C. „A” S.A respectiv a Adresei nr. 768/16.03.2016 la
notificarea prealabilă nr. 752/05.08.2016, criticând declararea ofertei SC „A” ca fiind
admisibilă şi câştigătoare.
La data de 29.08.2016, S.C. „E” SRL, a cărei ofertă a fost clasată pe locul al 3-lea, a
formulat contestaţie împotriva Adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.
718/05.08.2016, respectiv a Adresa nr. 781/19.08.2016 emisă de autoritatea contractantă cu
privire la notificarea prealabilă nr. 771/17.08.2016, criticând declararea ofertei SC „A” S.R.L.
ca fiind admisibilă şi câştigătoare.
Petenta a formulat cereri de intervenţie principală în ambele contestaţii formulate atât
de către S.C. „C” SA şi S.C. „E” SRL.
Prin Decizia nr. 1696/C4/1859,1866 CNSC a admis contestaţiile formulate de S.C. C
S.A. şi SC E SRL în contradictoriu cu ADI B , dispunând anularea rezultatului procedurii în
partea dedicată loturilor 1, 2, 4, şi 5 şi reevaluarea ofertelor depuse pentru aceste loturi.
În ceea ce priveşte cererile de intervenţie formulate de către SC „A”, CNSC le-a admis
în principiu, însă le-a respins în temeiul art. 67 din Cod procedură civilă.
Petenta învederează instanţei faptul că Decizia CNSC atacată prin prezenta plângere
este netemeinică şi nelegală din următoarele considerente:
1. Petenta invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. E SRL de a formula
contestaţie, respectiv excepţia lipsei calităţii de persoană împuternicită a S.C. E SRL.
În motivare a arătat că potrivit art. 36 Cod procedură civilă, calitatea procesuală
rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este
dedus judecăţii.
Raportat la aceste prevederi, arată faptul că pentru a avea calitate procesuală activă în
cadrul unei contestaţii în faţa CNSC, persoana care formulează contestaţia trebuie aibă
calitatea de persoană vătămată printr-un act al autorităţii contractante.
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În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 101/2016, prin
persoană care se consideră vătămată se înţelege orice operator economic care îndeplineşte
cumulativ mai multe condiţii.
Or, în speţa de faţă, una dintre contestaţiile pentru lotul 4 din cadrul Procedurii de
atribuire a fost formulată de către S.C. „E” SRL , societate care nu are calitate de ofertant la
procedura de atribuire.
Totodată, S.C. „E” SRL nu a făcut nici dovada mandatului său de a formula
contestaţia în numele Asocierii, în calitate de ofertantă participantă la procedură.
O astfel de dovadă era necesară în cazul de faţă cu atât mai mult cu cât S.C. „E” SRL
nu are calitatea de lider al Asocierii dintre această societate şi S.C. „D” SRL.
2. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant al d-lui G.S.
Petenta critică Decizia CNSC sub aspectul respingerii excepţiei lipsei calităţii de
reprezentant al dl. av. G.S. invocată în faţa Consiliului, care a reţinut la pag. 66 din Decizie că
la dosarul cauzei se află originalul împuternicirii avocaţiale pentru redactarea şi semnarea
contestaţiei, iar în temeiul art. 146 din Statului profesiei de avocat, legitimarea avocatului faţă
de terţi se face prin procură avocaţială.
Ori, conform art. 80 Cod procedură civilă, petenta apreciază că în mod greşit Consiliul
nu a verificat şi partea pe care dl avocat o reprezintă în proces, în sensul de a stabili dacă
domnul avocat reprezintă Asocierea dintre S.C. „E” S.R.L. şi S.C. „D” S.R.L., sau doar prima
societate menţionată.
3. Excepţia lipsei interesului SC „E” SRL.
În motivare petenta a arătat că, SC „E” S.R.L. nu a atacat rezultatul şi raportul
procedurii şi nici oferta clasată pe locul 2, astfel petenta apreciază că în mod nelegal CNSC a
admis această contestaţia formulată de SC „E” SRL, această societate neavând interes să
anuleze adresele de comunicare a rezultatului procedurii fără să se anuleze şi raportul
procedurii.
Pe de altă parte contestatoarea nu a criticat oferta clasată pe locul 2 – S.C. „C” SA, ci
oferta S.C. „C-a” SA.
4. Excepţia tardivităţii/inadmisibilităţii argumentelor aduse de către S.C. „C” SA şi
S.C. „E” SRL prin „concluziile scrise”.
Petenta a invocat prevederile art. 21 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, arătând că a
invocat această excepţie datorită argumentelor noi aduse de către contestatoare pe calea
scriptelor depuse ulterior formulării contestaţiilor, însă CNSC a respins această excepţie în
mod nelegal.
În ceea ce priveşte fondul plângerii petenta arată următoarele:
1. CNSC a calificat în mod greşit cererile SC „A” SA de intervenţie ca fiind accesorii.
SC „A” a formulat cererile de intervenţie în interes propriu.
Pornind de la dispoziţiile art. 61 Cod procedură civilă, în doctrina de specialitate s-a
stabilit că, pentru promovarea unei cereri de intervenţie principală, terţul intervenient trebuie
să justifice un interes legitim propriu care ar putea fi afectat prin soluţionarea litigiului ce
poartă între părţile iniţiale.
În prezenta speţa, SC „A” S.A. a fost declarată câştigătoare, fiind clasată pe locul I în
cadrul procedurii de atribuire Lot 4. În acest context, societatea are un interes legitim propriu
în legătură cu procedura de atribuire, reprezentat de menţinerea poziţiei pe locul I, astfel încât
Contractul pentru Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor
municipale solide în judeţul B. să fie atribuit S.C. „A” S.A. în urma finalizării procedurii de
atribuire.
2. CNSC a reţinut în mod greşit că oferta petentei nu îndeplineşte criteriile de
calificare privind inexistenţa datoriilor la data de 30.06.2016.
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Petenta subliniază faptul că suma menţionată în certificatul de atestare fiscală nu este o
creanţă fiscală în sensul prevederilor Codul de procedură fiscală, această sumă rezultând din
raporturile juridice contractuale dintre societate şi Municipiul S., or, potrivit art. 2 alin. (4) din
Codul de procedură fiscală, acestea nu intră în sfera de aplicare a codului.
Mai mult, prin răspunsul dat de către Municipiul S. în urma clarificărilor solicitate,
acesta a precizat că suma înscrisă în certificatul de atestare fiscală NU reprezintă obligaţie
fiscală şi nu a avut termen de plată la data de 30.05.2016.
Astfel, având în vedere că în prezenta speţă comisia de evaluare a verificat în mod
temeinic îndeplinirea de către petentă a cerinţelor de calificare, în conformitate cu art. 72 alin.
(2) şi art. 78 din H.G. nr. 925/2006, rezultă dincolo de orice dubiu că au fost respectate
prevederile legale din materie.
Nu în ultimul rând, petenta precizează că, în legătură cu suma menţionată în
certificatul de atestare fiscală, a formulat cerere prin care a solicitat Municipiului S.
constatarea compensării cu sumele de bani pe care aceasta le datorează în temeiul contractului
încheiat cu petenta, sume care sunt cu mult mai mari decât cea menţionata în certificatul de
atestare fiscală, solicitare care a fost respinsă în mod nelegal, iar în prezent formează obiectul
dosarului nr. 36../36/2016 aflat pe rolul Tribunalului Suceava.
Concluzionând, având în vedere considerentele mai sus expuse, petenta apreciază că a
îndeplinit cerinţa de calificare prevăzută la pct. III. 2.1. din Fişa de date.
3. CNSC a reţinut în mod greşit că SC „A” S.A. nu a inclus toate cheltuieli în tariful
ofertat.
Petenta învederează instanţei că a inclus în tariful ofertat toate cheltuielile aferente
acestuia, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi a răspunsurilor la
clarificări transmise de către autoritatea contractantă.
Petenta şi-a fundamentat tariful ofertat în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini, raportat şi la propriile investigaţii care au stat la baza alcătuirii unei concepţii şi
strategii proprii în ceea ce priveşte prestarea serviciului de colectare şi transport a deşeurilor
municipale.
Totodată, precizează că, referitor la costurile cu munca vie, CNSC a reţinut în mod
vădit nefondat că acesta ar fi fost diminuat.
Aşadar contrar celor reţinute de către CNSC în Decizia contestată, costurile cu munca
vie nu sunt discutabile, ci rezultă din calcule aritmetice exacte, calcule pe care petenta le-a
efectuat şi depus la dosar.
În ceea ce priveşte autosesizările CNSC referitoare la numărul de autogunoiere din
zona urbană, respectiv numărul de locuitori din mediul urban, acestea exced prevederilor
documentaţiei de atribuire, observaţiile Consiliului fiind în contradicţie cu modalitatea de
prezentare a ofertei, cerută de autoritatea contractantă.
Petenta mai precizează că sunt nefondate şi aspectele reţinute de către CNSC referitor
la menţiunile din memoriul justificativ prezentat de către SC „A” S.A. în ceea ce priveşte
şoferii şi muncitorii pentru autospecialele cu instalaţie de spălare.
Având în vedere că echipamentul de lucru şi protecţia muncii se schimbă la un orizont
fix de timp, indiferent dacă este utilizat (uzat) sau nu, deşi activitatea de spălare şi curăţare a
recipientelor se desfăşoară numai 5 luni/an, iar cea de colectare a deşeurilor voluminoase o
dată la două luni, cheltuielile cu echipamentul de lucru şi protecţia muncii au fost induse în
fundamentarea tarifului la valoarea lor anuală, acest fapt nefiind de natură să creeze deloc un
avantaj în raport cu ceilalţi ofertanţi.
Tot în mod greşit CNSC a reţinut că SC „A” nu ar fi dovedit cheltuielile cu spaţiul de
parcare, garaj şi cheltuielile cu spălarea containerelor.
Petenta arată că cheltuielile necesare cu spălarea recipientelor au fost incluse în
calculaţia tarifară, având în vedere că a ofertat o autospecială pentru spălat recipiente care
102

lucrează 8 ore pe zi timp de 56,70 zile pe care lucrează un echipaj format dintr-un şofer şi doi
muncitori, pentru spălarea-igienizarea recipientelor fiind estimată o cantitate de apă de
1.190,63 mc, iar preţurile utilizate în ofertă sunt cele practicate de SC. „N.A.” SA: 3.52 lei/mc
pentru apă potabilă şi 2.55 lei/mc pentru canalizare-epurare.
Pentru toate considerentele expuse anterior, petenta solicită admiterea plângerii aşa
cum a fost formulată.
În drept a invocat dispoziţiile art. 29 şi următoarele din Legea nr. 101/2016, precum şi
toate dispoziţiile la care a făcut referire în cuprinsul cererii.
Prin întâmpinare S.C. ”C” SA a solicitat respingerea plângerii formulată de către SC
„A” SA, cu privire la excepţia tardivităţii/inadmisibilităţii argumentelor aduse de către S.C.
„C” S.A. prin concluziile scrise şi pe cale de consecinţă să se menţină ca legală şi temeinică
Decizia CNSC.
În motivare a arătat că prin concluziile scrise S.C. „C” S.A. nu a formulat noi capete
de cerere şi nici nu a invocat motive noi, ci a dezvoltat punctual contestaţia depusă, pe
motivele existente, făcând trimitere la datele concrete din memoriile tehnico-economice ale
ofertei S.C. „A” S.A, puse la dispoziţie spre consultare de CNSC. În mod pertinent şi legal
CNSC a reţinut ca „legiuitorul nu interzice detalierea criticilor deja existente, ci numai de noi
motive sau capete de cerere”, concluziile scrise depuse de SC „C” S.A fiind analizate de
CNSC „în măsura în care se referă la critici formulate iniţial în contestaţie."
Cu privire la numărul insuficient de şoferi cuprins în ofertă de către petentă,
învederează instanţei faptul că acest punct a constituit unul din motivele de contestare a
ofertei câştigătoare, cuprinse la punctul II lit. A din Contestaţie (structura şi nivelul
cheltuielilor cu munca vie).
În urma studierii memoriului tehnico-economic justificativ întocmit de oferta
câştigătoare, s-a confirmat presupunerea făcută în contestaţie cu privire la numărul insuficient
de şoferi cuprins în ofertă, fapt pe care l-a subliniat în concluziile scrise arătând concret
numărul de şoferi (5,47) din ofertă, precizând că într-adevăr costurile cu munca vie au fost
diminuate de către aceasta.
Ca atare, CNSC a reţinut prin Decizia emisă că motivele invocate în contestaţie sunt
reale şi pertinente şi „reţine că societatea câştigătoare şi-a diminuat drastic costurile aferente
forţei de muncă, fiind întemeiate criticile contestatoarelor pe acest motiv".
În concluzie solicită respingerea plângerii formulată de către SC A SA şi menţinerea
Deciziei CNSC ca fiind temeinică şi legală.
Prin întâmpinarea sa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „B” a arătat că îşi
menţine punctele de vedere transmise la CNSC, prin adresele nr. 817/30.08.20146 şi
818/30.08.2016.
În drept a invocat dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 101/2016.
Prin răspunsul la întâmpinare Asocierea dintre SC „E” SRL şi SC „D” SRL a invocat
excepţia respingerii ca neavenită a plângerii formulate de intervenienta accesorie SC „A” SA
împotriva Deciziei CNSC nr. 1696/C4/1859,1866 din 30.09.2016.
În motivare a arătat că prin intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2016 s-a redus sfera
persoanelor care pot formula plângere împotriva deciziei CNSC în conformitate cu art. 29 din
Legea nr. 101/2016.
Din dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 101/2016 se desprinde, în principal, faptul că în
calea de atac a plângerii nu se modifică cadrul procesual stabilit în faţa CNSC şi nici nu se
poate schimba calitatea părţilor, astfel rezultă că pe tot timpul litigiului SC A SA îşi va
menţine calitatea de intervenient accesoriu.
Prin urmare, calea de atac formulată de intervenientul accesoriu trebuie să respecte
dispoziţiile art. 67 alin.(4) Cod procedură civilă, care precizează: „Calea de atac exercitată de
intervenientul accesoriu se socoteşte neavenita dacă partea pentru care a intervenit nu a
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exercitat calea de atac, a renunţat la calea de atac exercitata ori aceasta a fost anulată,
perimată sau respinsă fără a fi cercetată în fond”.
În cauză, SC „A” a formulat în faţa CNSC cerere de intervenţie voluntară în sprijinul
autorităţii contractante, care însă nu a formulat plângere împotriva deciziei CNSC, astfel încât
şi calea de atac formulată de petenta din prezentul dosar este neavenită, după cum prevede art.
67 alin. (4) Cod procedură civilă, urmând a fi respinsă ca neavenită.
Altfel spus, un intervenient accesoriu care promovează o cerere ce sprijină pârâtul în
demersul său judiciar, nu poate tinde a exercita o cale de atac, în situaţia în care partea în
favoarea căreia a dorit să intervină în proces, nu a exercitat calea de atac.
Această situaţie ce determină sancţiunea respingerii plângerii ca neavenită, este
impusă în mod evident de caracterul accesoriu al intervenţiei care permite altei persoane să
intre în proces, într-o poziţie procesuală de susţinere a părţii în favoarea căreia a fost făcută
cererea de intervenţie, faţă de care se poate spune fără exagerare că se află chiar într-o poziţie
de subordonare.
Asocierea dintre SC „E” SRL şi SC „D” SRL arată că plângerea este neîntemeiată
pentru următoarele considerente:
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. „E” S.R.L. de a formula
contestaţia, respectiv excepţia lipsei calităţii de persoană împuternicită a S.C. „E” SRL ,
solicită respingerea acestora arătând că contestaţia administrativă a fost formulată de către
Asociere şi nu de către SC „E” S.R.L.
Chiar şi în ipoteza în care doar S.C. E S.R.L. ar fi formulat contestaţie administrativă,
aceasta avea calitate procesuală activă potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 101/2016.
Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocat G.S, solicită ca instanţa
să ia act că excepţia în discuţie nu a fost invocată în faţa CNSC de către petentă prin
contestaţia administrativă, astfel încât, raportat la dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr.
101/2016, aceasta nu poate fi invocată de către petentă.
Oricum excepţia invocată este neîntemeiată raportat la legislaţia specifică profesiei de
avocat. Legitimarea avocatului faţă de terţi se face cu împuternicire avocaţială, contestaţia
administrativă fiind însoţită de împuternicire avocaţială.
Asocierea dintre SC „E” SRL şi SC „D” SRL solicită de asemenea respingerea
excepţiei lipsei de interes motivat de faptul că asocierea nu a contestat şi raportul procedurii
de atribuire.
În motivare arată că, solicitând în mod expres reevaluarea ofertelor contestate, este
logic că admiterea contestaţiei conduce la întocmirea unui alt raport de evaluare, acesta fiind
singurul act prin care se evaluează ofertele.
Invocând dispoziţiile art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 101/2016, Asocierea arată că,
constatându-se că ofertele contestate nu au fost evaluate corect şi dispunând evaluarea lor,
este evident că implicit autoritatea contractantă va fi obligată să întocmească un nou raport de
evaluare, care nu este în nici un caz condiţionat de anularea primului raport.
Faţă de excepţia lipsei de interes privind necontestarea ofertei de pe locul 2, arată că a
fost vorba despre o eroare de tehnoredactare, arătând că interesul Asocierii este de a contesta
atât oferta de pe locul I cât şi pe cea de pe locul II, aşa cum reiese din obiectul contestaţiei
administrative.
Referitor la tardivitatea completării/modificării motivelor contestaţiei arată că şi
aceasta este neîntemeiată, invocând dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.
De altfel, aşa cum reiese din alin. l de la pagina 68 a deciziei CNSC, chiar autoritatea
administrativ jurisdicţională a constatat că prin concluziile scrise s-au dezvoltat punctele
menţionate în contestaţia administrativă.
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Cu privire la motivul invocat de petentă, potrivit căruia în mod greşit CNSC ar fi
calificat cererea de intervenţie formulată de petentă ca fiind una voluntară/accesorie, iar nu
principală cum a definit-o petenta, Asocierea precizează că şi acest motiv este nefondat.
Potrivit art.17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, operatorii participanţi la procedură pot
formula doar cerere de intervenţie voluntară (accesorie), iar nu principală.
Art. 2 Cod procedură civilă prevede că dispoziţiile prezentului cod constituie
procedura de drept comun în materie civilă. De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se
aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii
contrare, însă este evident că în ceea ce priveşte posibilitatea altor persoane de a interveni
într-un litigiu care se poartă între părţile originare, Legea nr. 101/2016, spre deosebire de
Codul de procedură civilă limitează acest drept doar la intervenţia voluntară.
Prin urmare, fiind în prezenţa unei legi speciale, care derogă de la norma de drept
comun în materia drepturilor procesuale, aceasta se aplică cu prioritate, astfel încât o cerere de
intervenţie formulată în faza administrativ jurisdicţională desfăşurată la CNSC poate fi doar
una accesorie.
Referitor la inexistenţa datoriilor petentei la data de 30.06.2016, Asocierea arată că
analiza acestui motiv al plângerii trebuie să pornească de la cerinţa cuprinsă în fişa de date
Certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale eliberat de Primărie, astfel încât să
reiasă ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care
este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor.
Prin Adresa nr. E10949/27.07.2016 înregistrată la A.D.I. „B” cu nr. 683/27.07.2016,
SC „A” SA susţine că suma respectivă nu reprezintă creanţă fiscală, aceasta fiind rezultată în
urma unor raporturi juridice contractuale şi nu a avut termen de plată 30.06.2016.
Se poate observa că în fişa de date nu se distinge între creanţe fiscale, bugetare, care
izvorăsc din lege sau din contract, astfel încât trebuie respectat principiul de drept, ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus.
Totodată, trebuie avut în vedere că, deşi cunoştea că are datorii către bugetul local, SC
„A” SA nici nu a solicitat clarificări pentru cerinţa prin care se solicită certificate fiscale care
să ateste inexistenţa datoriilor către bugetul local şi nici nu a contestat-o, acceptând-o pur şi
simplu, astfel încât oferta trebuia să fie în concordanţă cu documentaţia de atribuire.
În ceea ce priveşte incidenţa compensării sumelor reciproce, aceasta nu are relevanţă,
cu atât mai mult cu cât acţiunea invocată de petentă a fost introdusă după introducerea
contestaţiei administrative, demonstrând astfel caracterul litigios al sumelor pretinse de
petentă de la municipiul S.
Faţă de toate aceste considerente, Asocierea apreciază că în mod corect a constatat
CNSC faptul că există datorii către bugetul local, reprezentate de creanţe bugetare.
Neîntemeiate sunt şi susţinerile petentei referitoare la faptul că în mod greşit ar fi
considerat CNSC că nu a fundamentat în mod corect tariful ofertat, conform documentaţiei de
atribuire şi Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 109/2007.
Referitor la costurile cu munca vie, CNSC a reţinut că acestea au fost diminuate pentru
a se obţine un tarif cât mai mic şi implicit un punctaj cât mai mare, chiar şi cu consecinţa
nerespectării documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei incidente.
În legătură cu acest aspect, se poate observa că inclusiv petenta, în primul alineat de pe
ultima pagină a plângerii, susţine că pentru personalul tehnic, economic şi socio-administrativ
au fost luate în calcul cheltuieli anuale în valoare de 41.250 lei/an, fără a se cunoaşte cu
exactitate care este numărul personalului TESA şi nivelul de salarizare al acestuia, fiind de
notorietate faptul că personalul TESA are un alt nivel de salarizare decât cel aplicabil
muncitorilor necalificaţi şi nu poate fi remunerat cu salariul minim pe economie.
Un alt aspect cât se poate de relevant reţinut de CNSC este acela că, deşi în caietul de
sarcini se prevede un program de prestare a activităţii de luni până sâmbătă, în fişa de
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fundamentare a tarifelor nu se regăseşte costul cu sporul reglementat de art. 137 din Codul
Muncii. Prestarea muncii în zilele de sâmbătă este permisă, în condiţiile legii, însă salariaţii
care prestează muncă sâmbăta beneficiază de un spor.
În condiţiile în care petenta a menţionat că pentru fiecare angajat costurile salariate
sunt de 1.250 lei este evident că petenta a fundamentat în mod incorect tariful ofertat fără
evidenţierea sporului pentru muncă în zilele de repaus, care se acordă salariaţilor care
prestează munca în zilele de sâmbătă.
Tot neîntemeiate sunt şi susţinerile referitoare la faptul că petenta ar fi făcut dovada
cheltuielilor cu spaţiul de parcare, garaj şi cele cu spălarea containerelor.
Cu privire la acest aspect, CNSC a determinat că pentru energia electrica tehnologică
aferentă spaţiului de parcare, garajului şi spălării containerelor, costul anual este de 996,48 lei,
adică de 85 lei/lună, inacceptabil pentru o activitate economică, în condiţiile în care o locuinţă
are în mod obişnuit un consum lunar mai mare.
Faţă de toate aceste considerente Asocierea dintre S.C. „D” S.R.L. şi S.C. „E” S.R.L.
solicită respingerea plângerii, cu cheltuieli de judecată.
Pentru termenul de judecată din 1 noiembrie 2016 petenta S.C. „A” SA a invocat
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. 3 din Legea nr. 101/2016,
solicitând instanţei ca în urma analizării condiţiilor de admisibilitate să sesizeze Curtea
Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legale indicate, întrucât
acestea aduc atingere art. 1 alin. (5), art. 16 şi art. 24 din Constituţia României.
Prin punctul de vedere depus la dosar la pag. 165 Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „B” arată că, având în vedere că instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia nu
are de verificat decât îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a excepţiei, condiţii care, în
fapt, sunt şi condiţii de admitere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, fără a se putea
pronunţa asupra temeiniciei, încheierea fiind doar un act procedural ce nu echivalează cu o
soluţie sau cu o antepronunţare, lasă la latitudinea instanţei să verifice strict îndeplinirea
condiţiilor de admisibilitate prevăzute de lege şi, în cazul în care constată îndeplinirea
acestora, să sesizeze, printr-o încheiere motivată, Curtea Constituţională cu soluţionarea
excepţiei.
SC „C” S.A., prin punctul său de vedere depus la dosar solicită respingerea excepţiei
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2016 ca neîntemeiată,
deoarece aceste dispoziţii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
Prin Decizia nr. 1696/C4/1859,1866 din 30.09.2016 pronunţată de către Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în dosarele conexate nr. 1859 şi nr. 1866/2016, în
temeiul art. 26 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 101/20016 s-au admis contestaţiile formulate de
S.C. „C” S.A. şi S.C. „E” S.R.L. în contradictoriu cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„B” şi s-a dispus anularea rezultatului procedurii în partea dedicată loturilor 1, 2, 4 şi 5 şi
reevaluarea ofertelor depuse pentru aceste loturi iar în conformitate cu art. 61 alin. (3), art. 63
şi art. 64 alin. (2) din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr.
101/2016 au fost încuviinţate în principiu cererile de intervenţie formulate de S.C. „A” SA şi
de SC „G” SRL, pe care le-a respins în temeiul art. 67 din Codul de procedură civilă.
Aşa cum rezultă din dispozitivul deciziei, petenta S.C. „A” SA a avut, în procedura
administrativ jurisdicţională, calitatea de intervenient accesoriu în interesul autorităţii
contractante Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „B”, iar partea pentru care a intervenit
nu a formulat plângere împotriva deciziei CNSC.
Acesta este motivul pentru care intimata Asociaţia S.C. „C” S.A. şi S.C. „E” S.R.L. a
solicitat respingerea ca neavenită a plângerii formulate de intervenienta accesorie S.C. „A”
SA, excepţie asupra căreia Curtea se va pronunţa cu precădere conform art. 248 Cod
procedură civilă.
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Pentru soluţionarea excepţiei, Curtea reţine că procedura administrativ jurisdicţională
desfăşurată în faţa Consiliului reprezintă un prim grad de jurisdicţie pe care contestatorii l-au
exercitat în baza art. 21 alin. (4) din Constituţie. Aşadar, în baza dreptului lor de opţiune au
ales să formuleze contestaţie conform Capitolului III din 101/2016, deşi aveau posibilitatea de
a formula contestaţie pe cale judiciară conform Capitolului VI din lege. Al doilea grad de
jurisdicţie se desfăşoară, indiferent de opţiunea contestatarilor, în faţa instanţelor de judecată,
respectiv secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel. Raportat la caracterul de
cale de atac a plângerii, similar recursului, este evident că aceasta este o etapă a fazei
judecăţii, împrejurare în care poate fi exercitată numai de cei care au avut calitate de parte în
etapa administrativ jurisdicţională.
Relevante în acest sens sunt şi dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 101/2016 potrivit
cărora „(1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către
oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru
motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare. (2) În
calea de atac a plângerii nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa Consiliului. De
asemenea, nu se pot schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul contestaţiei şi nici nu se
pot formula pretenţii noi”.
În ce priveşte situaţia intervenientului accesoriu, inclus în noţiunea de „parte” conform
textului menţionat, Legea nr. 101/2016 nu are prevederi speciale, derogatorii de la dreptul
comun.
Pentru a verifica posibilitatea intervenientului accesoriu de a exercita calea de atac a
plângerii, în situaţia în care partea pentru care a intervenit nu a uzat de această cale, Curtea are
în vedere norma de trimitere din art. 68 din lege potrivit căreia „Dispoziţiile prezentei legi se
completează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi
cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care
prevederile acestora din urmă nu sunt contrare”.
Conform dispoziţiilor la care se face trimitere şi care au incidenţă în speţă, respectiv
art. 67 alin. (4) Cod procedură civilă „Calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu se
socoteşte neavenită dacă partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac, a
renunţat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost anulată, perimată sau respinsă fără a fi
cercetată în fond”.
Prin urmare, în situaţia când poziţia intervenientului a fost exclusiv de a apăra dreptul
uneia din părţile unui proces şi a avut o poziţie procesuală subordonată părţii în interesul
căreia a intervenit plângerea, aceasta se socoteşte neavenită dacă partea pentru care a
intervenit nu a făcut ea însăşi plângere. Sancţiunea este firească, de vreme ce, potrivit art. 61
alin. (3) Cod procedură civilă, intervenientul accesoriu „sprijină numai apărarea uneia dintre
părţi” iar potrivit art. 67 alin. (3) din Cod „Intervenientul accesoriu poate să săvârşească
numai actele de procedură care nu contravin interesului părţii în favoarea căreia a
intervenit”.
Rezultă aşadar că recursul intervenientului accesoriu este socotit neavenit când
motivele de fapt şi de drept care fundamentează plângerea se referă la apărările făcute în
favoarea părţii pentru care a intervenit.
Dar, în speţă, petenta S.C. „A” SA, prin plângerea formulată, a invocat şi greşita
calificare dată cererii sale de intervenţie, socotind că a formulat o cerere de intervenţie
principală.
Asemenea critici nu pot fi încadrate în categoria apărărilor făcute în interesul
autorităţii contractante, motiv pentru care va respinge excepţia inadmisibilităţii plângerii ca
nefondate.
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Pe fondul plângerii, Curtea va analiza cu prioritate critica ce se referă la greşita
calificare a cererilor de intervenţie.
Prin cererile de intervenţie înregistrate la CNSC sub nr.27062/05.09.2016 petenta S.C.
„A” SA a solicitat respingerea contestaţiei formulate de către contestatoarea SC „C” SA,
admiterea cererii de intervenţie principală şi menţinerea în totalitate a Raportului Procedurii
de atribuire şi a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii.
Constatând că obiectul cererilor de intervenţie este acela de respingere a contestaţiei şi
menţinerea actelor autorităţii contractante, CNSC în temeiul art. 152 Cod procedură civilă a
recalificat cererea de intervenţie ca fiind în interesul autorităţii contractante.
Pentru a califica cererea de intervenţie adresată Consiliului, Curtea reţine că potrivit
art. 61 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă „Intervenţia este principală, când
intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept
strâns legat de acesta.” şi „Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia
dintre părţi”.
Spre deosebire de cererea de intervenţie accesorie, care are natura juridică a unei
apărări, intervenţia principală este folosită de terţul care urmăreşte să i se recunoască un drept
propriu. Tocmai de aceea cererea de intervenţie în interes propriu este făcută sub forma unei
cereri de chemare în judecată (art. 62 alin. (1) Cod procedură civilă) şi se îndreaptă împotriva
ambelor părţi în proces.
În mod specific, în procedura administrativ jurisdicţională, cererea de intervenţie
principală trebuie să aibă conţinutul de la art. 10 din Legea nr. 101/2016 cu „ precizarea
actului atacat al autorităţii contractante”(lit.d). În plus, intervenientul principal, pentru a
justifica legitimarea procesuală, trebuie să urmeze procedura notificării şi să fie vătămat
printr-un act al autorităţii contractante, condiţie impusă de art. 8 din lege „Persoana care se
consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun
răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum şi oricare persoană care se consideră
vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă poate sesiza
Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea
unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului
pretins sau a interesului legitim”.
În cazul unei cereri de intervenţie principală, dreptul dedus judecăţii este unic, dar
revendicat de către cele două părţi. În speţa dedusă judecăţii, dreptul invocat de celelalte
contestatoare este cel de anulare a raportului procedurii şi reevaluarea ofertelor de către
autoritatea contractantă, în timp ce dreptul invocat de intervenientă este cel de menţinere a
raportului procedurii.
Prin urmare, nu este îndeplinită cerinţa prevăzută la art. 62 alin. (2) din Codul de
procedură civilă, ca dreptul dedus judecăţii de către contestatoare să fie pretins, pentru sine,
de către intervenientă. Faţă de cele solicitate prin cererea de intervenţie, Consiliul a reţinut, în
acord cu dispoziţiile legale, poziţia procesuală a SC „A” SA ca fiind una de sprijinire a
autorităţii contractante.
Este adevărat că potrivit art. 22 alin. 4 din Codul de procedură civilă „Judecătorul dă
sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecaţii, chiar dacă părțile leau dat o alta denumire” şi aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în faţa Consiliului în baza ar. 68
din Legea nr. 101/2016, însă în situaţia în care se constată că părţile nu doresc o asemenea
recalificare şi îşi exprimă în mod expres dezacordul în legătura cu recalificarea denumirii sau
a temeiului juridic al acţiunii, Consiliul sau instanţa este obligată să se abţină de la
recalificarea în discuţie şi să dea eficienţă principiului disponibilităţii, deoarece aşa cum
prevede art. 9 alin. 2 din Codul de procedură civilă „Obiectul şi limitele procesului sunt
stabilite prin cererile şi apărările părţilor”.
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În consecinţă, Consiliul era obligat să dea eficienţă principiului disponibilităţii părţilor
în proces şi să respingă cererea de intervenţie voluntară principală ca inadmisibilă, deoarece
prin cererea de intervenţie petenta nu a invocat o vătămare care să justifice o contestaţie în
faţa Consiliului şi nu solicită obligarea autorităţii la o anumită prestaţie.
Având în vedere că şi în calea de atac a plângerii petenta insistă ca cererea ei să fie
soluţionată pe calea procedurală aleasă, în baza dispoziţiilor art. 34 Legea nr. 101/2016,
Curtea va admite plângerea împotriva Deciziei nr. 1696/C4/1859,1866 din 30.09.2016
pronunţată de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, va modifica decizia
atacată în sensul că va respinge contestaţia formulată de SC „A” SA ca inadmisibilă.
Având în vedere modalitatea de soluţionare a contestaţiei, Curtea nu va mai analiza
excepţiile şi motivele de fapt şi de drept invocate de petentă.
Prin cererea depusă la termenul din 01.11.2016, petenta SC A SA a solicitat sesizarea
Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. 3 din
Legea nr. 101/2016 motivând că acestea aduc atingere art. 1 alin. (5), art. 16 şi art. 24 din
Constituţie.
Dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, apreciate de petentă ca fiind
neconstituţionale au următorul conţinut: „Este inadmisibilă prezentarea unor noi motive de
contestare şi/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale
ori a precizărilor la contestaţie ulterior termenului legal de formulare a acesteia”.
Analizând cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, instanţa constată că potrivit art.
29 din Legea nr. 47/1992, pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu o cerere de soluţionare a
excepţiei de neconstituţionalitate este necesar a fi întrunite următoarele condiţii cumulative:
dispoziţia legală ce face obiectul excepţiei să aibă legătură cu cauza, prevederile contestate să
nu fi fost declarate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii
Constituţionale şi prevederile contestate să fie în vigoare la data sesizării Curţii.
Pentru a stabili dacă prima condiţie impusă de art. 29 din Legea nr. 47/1992 este
îndeplinită, Curtea reţine că o anumită dispoziţie legală are legătură cu soluţionarea cauzei,
atunci când de modul în care este interpretată şi aplicată depinde soluţia ce se va pronunţa,
fiind esenţială pentru rezolvarea plângerii împotriva deciziei CNSC.
Cu alte cuvinte, este necesar ca de norma a cărei neconstituţionalitate se invocă să
depindă soluţia ce se va pronunţa în proces, şi anume dacă pretenţiile deduse judecaţii vor fi
admise sau respinse în fond ori pe calea unei excepţii. Or, prevederile legale a căror
constituţionalitate este contestată, nu îndeplinesc, faţă de soluţia dată cererii petentei, cerinţa
legală de a avea legătură cu soluţionarea cauzei. Ele reglementează aspecte care vizează
fondul prezentei cauze care nu poate fi analizat de instanţă în condiţiile în care contestaţia a
fost respinsă ca inadmisibilă.
Indiferent de modul în care ar fi interpretat şi aplicat art. 21 alin. (3) din Legea nr.
101/2016, nu poate influenţa respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie principală.
Având în vedere că cererea de sesizare a Curţii Constituţionale nu îndeplineşte una din
condiţiile cumulative, Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal,
prin decizia nr.1463/08.11.2016, a respins-o ca inadmisibilă şi, în temeiul art. 453 Cod
procedură civilă, reţinând culpa procesuală a petentei instanţa a obligat-o să plătească
intimatei Asociarea „D” SRL şi S.C. „E” SRL cheltuieli de judecată.
Curtea de Apel Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin decizia
nr.1463/08.11.2016, a respins excepţia inadmisibilităţii plângerii ca nefondată; a admis
plângerea formulată de petenta S.C. „A” S.A. împotriva Deciziei nr. 1696/C4/1859, 1866 din
30 septembrie 2016, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; a
modificat în parte Decizia nr. 1696/C4/1859,1866/30.09.2016 a CNSC; a respins cererile de
intervenţie principală formulate de petenta SC „A” SA ca inadmisibile; a menţinut celelalte

109

dispoziţii ale deciziei; a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale ca inadmisibilă; a
obligat petenta să plătească intimatului Asocierea D SRL şi S.C. E SRL cheltuieli de judecată.
16. Termen de decădere introdus prin sintagma „pe parcursul îndeplinirii
contractului”. Ajustarea preţului contractului ca urmare a creşterii indicelui de cost în
construcţii.
Pornind de la principiul interpretativ conform căruia o clauză contractuală sau un
text de lege trebuie interpretate în sensul în care produc un efect şi nu în cel în care nu
produc niciunul, Curtea reţine că legiuitorul a dorit să instituie un termen în interiorul căruia
să poată fi efectuată ajustarea preţului. Iar cum termenul în discuţie permite exercitarea unui
drept, într-un anumit interval de timp de la încheierea contractului şi până la executarea
obligaţiilor asumate de părţi, adică „pe parcursul îndeplinirii contractului”, Curtea reţine că
această sintagmă introduce un termen de decădere de drept material a cărui împlinire
conduce la stingerea dreptului subiectiv.
Executarea contractului însemnând executarea prestaţiilor la care părţile s-au obligat
reciproc, aceasta se finalizează la data la care s-a achitat preţul stabilit prin contract sau la
data la care s-a făcut recepţia finală a lucrării, oricare dintre acestea ar fi intervenit ultima,
aşa încât în cauza de faţă, aceasta trebuie considerată data de 26.04.2013, data încheierii
procesului verbal de stingere a anexei nr. 2 la procesul verbal de recepţie finală – nr. 1296
din 26.04.2013.
Ceea ce trebuie dovedit pentru a se obţine ajustarea preţului nu este simplul fapt al
creşterii/diminuării indicelui de cost în construcţii, ci apariţia unor condiţii în urma cărora
indicii de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei au crescut ori s-au diminuat, condiţii
care, în mod natural, pot şi trebuie observate în timpul îndeplinirii contractului
În elaborarea unei oferte nu se porneşte de la un indice statistic privind costul din
construcţii, se porneşte de la preţurile pe care ofertantul le poate propune pentru fiecare
element al ofertei în parte, având în vedere baza materială şi umană de care dispune,
preţurile la care se poate aproviziona de la terţi în baza unor relaţii de afaceri preexistente,
materialele pe care le produce singur, distanţa punctelor de lucru faţă de locul executării
lucrărilor, salariul pe care îl plăteşte angajaţilor, utilajele pe care le deţine în proprietate sau
pe care trebuie să le închirieze, etc. aşadar, în raport de aceste elemente se poate analiza
„apariţia unor condiţii…”, pentru că în mod natural, pentru a câştiga o licitaţie în care
criteriul de departajare îl constituie preţul cel mai avantajos, ofertanţii sunt în genere departe
de a oferta preţul mediu de pe piaţă, încercând să ofere un preţ scăzut care să le ofere şansa
de a câştiga licitaţia.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1697 din 20.12.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 13 mai 2014 sub nr.
38../86/2014, reclamanta SC A SRL a chemat în judecată pârâta Comuna X, solicitând
obligarea pârâtei la plata sumei de 1.392.511,88 lei reprezentând actualizarea preţului
contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 1993 din 12.07.2010, respectiv contravaloarea
facturilor nr. 1947 din 18.11.2013 şi nr. 1948 din 18.11.2013.
În fapt, reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâta contractul de proiectare şi execuţie
lucrări nr. 1993/12.07.2010 ce a avut ca obiect proiectarea şi execuţia sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în comuna X. Contractul a fost încheiat ca urmare a desfăşurării
procedurii de achiziţie publică conform O.U.G. nr. 34/2006.
Reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, astfel că a executat
serviciile de proiectare şi executare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în comuna
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X, fapt confirmat de procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 729/15.03.2012 şi
procesul verbal de recepţie finală nr. 1018/29.03.2013.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 969 Cod civil, art. 1865,
23.2 şi 23.3 din Contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 1993/12.07.2010, art. 286 din
O.U.G. nr. 34/2006.
Prin întâmpinarea depusă la data de 6 iunie 2014 pârâta a invocat excepţia lipsei
calităţii procesuale active, excepţia inadmisibilităţii şi excepţia prescripţiei ajustării facturii nr.
1554/22.03.2011.
Prin sentinţa nr. 4569 din 11 septembrie 2014 Tribunalul Suceava a respins, ca
nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei SC A SRL, invocată de
pârâta comuna X; a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâta comuna X; a
respins, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de formulată de reclamanta SC A SRL în
contradictoriu cu pârâta comuna X.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC A SRL, criticând-o pentru
nelegalitate.
La prima zi de înfăţişare, Curtea a pus în discuţie excepţia inadmisibilităţii recursului
declarat în cauză, excepţie invocată de intimată prin întâmpinare.
Prin Decizia nr. 1402 din 9 decembrie 2014, Curtea de Apel Suceava a respins ca
inadmisibil recursul declarat de SC A SRL
Împotriva sentinţei Tribunalului Suceava, reclamanta SC A SRL a declarat apel.
Prin întâmpinare, pârâta Comuna X a invocat excepţia tardivităţii apelului în raport de
dispoziţiile art. 287 ind. 16 din OUG nr. 34/2006 şi ale 457 Cod procedură civilă şi excepţia
inadmisibilităţii pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 457 alin. (3) Cod procedură civilă, iar
în subsidiar a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
La termenul de judecată din 16 februarie 2015, având în vedere minuta privind
unificarea practicii judiciare, Curtea de Apel Suceava a recalificat calea de atac a apelului în
recurs şi în vederea constituirii completului de recurs a lăsat cauza la a doua strigare.
Prin Decizia nr. nr. 756 din 16 februarie 2015, Curtea de Apel Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal, a respins excepţia tardivităţii recursului, a admis recursul
declarat de reclamanta SC A SRL, împotriva sentinţei nr. 4569 din 11 septembrie 2014 a
Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr.
941/39/2014, pârâtă intimată fiind Comuna X, şi a casat sentinţa recurată cu trimiterea cauzei
spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Prin sentinţa nr. 805 din 2 iunie 2016 Tribunalul Suceava a respins excepţia
prescripţiei, ca nefondată şi a respins ca neîntemeiată, acţiunea având ca obiect „litigiu privind
achiziţiile publice” formulată de reclamanta SC A SRL în contradictoriu cu pârâta comuna X.
Împotriva acestei din urmă sentinţe a declarat recurs reclamanta SC A SRL, criticândo pentru nelegalitate.
În dezvoltarea motivelor de recurs, care se subsumează dispoziţiilor art. 488 alin. (1)
pct. 8 Cod procedură civilă, recurenta arată următoarele:
Un prim aspect de nelegalitate este acela că instanţa de judecată a apreciat că în cauză
a intervenit decăderea societăţii din dreptul de a actualiza preţul contractului.
Cererea pârâtei intimate de constatare a decăderii din dreptul de a ajusta preţul
contractului a fost formulată pentru termenul din data de 11.02.2016 şi nu prin întâmpinare, în
conformitate cu dispoziţiile art. 205 coroborat cu art. 208 Cod procedură civilă excepţiile şi
probele se propun prin întâmpinare sub sancţiunea decăderii din dreptul de a le mai propune.
Mai mult decât atât, dispoziţiile art. 2550 Cod civil reglementează din punct de vedere
procedural modalitatea, forma şi termenul în care poate fi invocată decăderea. Astfel, textul
de lege prevede: „Decăderea poate fi opusă de partea interesată în condiţiile art.2513."
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Pe de altă parte, art.2513 Cod Civil prevede următoarele: „Prescripţia poate fi opusă
numai în prima instanţă, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul
termen de judecată la care părţile sunt legal citate."
Aşadar, raportat la normele procedurale ale art. 2550 coroborat cu art. 2513 Cod Civil,
decăderea putea fi invocată doar prin întâmpinare sau cel mai târziu la primul termen de
judecată. În oricare dintre ipoteze, şi a dispoziţiilor art. 208 CPC dar şi ale dispozițiilor art.
2550 coroborat cu art. 2513 Cod Civil, instanţa ar fi trebuit să respingă cererea de constatare a
decăderii din termenul de ajustare a preţului contractului.
De altfel, tardivitatea invocării decăderii a fost susţinută şi la primul termen de
judecată după ce s-a formulat cererea de decădere de către pârâtă, însă instanţa a omis să se
pronunţe cu privire la această excepţie a tardivităţii.
Sub acest aspect, apreciază că în cauză este incident motivul de casare prevăzut de art.
488 alin. (l) pct. 5, în sensul că instanţa a încălcat dispoziţiile art. 248 Cod procedură civilă
care reglementează modalitatea de soluţionare a excepţiilor.
În situaţia în care instanţa nu va reţine criticile de nelegalitate mai sus detaliate, cu
privire la aşa zisa decădere din dreptul de ajustare a valorii contractului reţinută de către
instanţa de fond, subliniază următoarele critici de nelegalitate.
Constatarea decăderii din dreptul de a actualiza preţul contractului a avut în vedere
dispoziţiile art. 97 alin. (2) din H.G. nr.925/2006 unde se regăseşte sintagma „pe parcursul
îndeplinirii contractului", perioadă care în opinia instanţei este singura când antreprenorul
poate să actualizeze preţul contractului. Instanţa a considerat că această sintagmă reprezintă
un veritabil termen de decădere, motiv pentru care a procedat la respingerea cererii de
chemare în judecată. S-a apreciat că cele două facturi cuprinzând valoarea de actualizare a
contractului au fost emise după finalizarea acestuia.
În primul rând, apreciază că instanţa de fond a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor
art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. Acest text de lege nu impune un termen expres de
decădere pentru valorificarea dreptului de ajustare a preţului contractului. Stabilirea unui
termen de decădere trebuie să fie neechivocă, în sensul că textul de lege trebuie să prevadă în
mod expres termenul de decădere, momentul de la care acesta începe să curgă şi indicarea în
mod expres că acest termen este de decădere. Se ştie faptul că decăderea este o sancţiune
civilă ce conduce la pierderea unui drept material în cazul în care acesta nu este valorificat
într-un anumit termen. Astfel, sancţiunea decăderii cu consecinţa sa, aceea de pierdere a
dreptului material, nu poate fi reglementată în lege sau constatată prin interpretare, pe baza
unor termeni sau sintagme echivoce, întrucât efectele sunt foarte importante pentru titularul
dreptului ce se poate pierde.
Aşadar, instanţa de fond a făcut o interpretare greşită a art. 97 alin.(2) din H.G. nr.
925/2006 în sensul că acest text de lege ar stabili un termen de decădere până la care poate fi
ajustat preţul contractului.
Apreciază că instanţa trebuia să aibă în vedere şi dispoziţiile contractuale care, potrivit
art. 969 Cod Civil 1864, reprezintă legea părţilor
Art. 29.3 din Contractul de lucrări 1993/12.07.2010 prevede că „încetarea prezentului
contract de servicii în condiţiile art. 20.1 şi 20.2 nu va produce nici un fel de efecte asupra
altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract."
Aşadar, atâta vreme cât dreptul oricărei părţi contractante de a ajusta preţul
contractului în cazul în care se constată creşteri/diminuări ale preţurilor constitutive ale ofertei
s-a născut odată cu semnarea contractului, acest drept poate fi exercitat pe toată perioada
cursului prescripţiei extinctive. Dreptul de actualizare a preţului contractului nu poate fi
suprimat de o normă de drept care nu prevede în mod expres faptul că dacă actualizarea nu s-a
făcut până la finalizarea contractului acest drept se pierde.
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Pe de altă parte, art. 23.2 din contract, care reglementează posibilitatea de ajustare a
preţului contractului, nu impune condiţia ca această ajustare sa aibă loc „pe parcursul
îndeplinirii contractului".
Susţine că instanţa în mod nelegal a ignorat acordul de voinţă a părţilor materializat în
Contractul 1993/2010, prin care s-au stabilit condiţiile concrete de ajustare a contractului. Mai
mult decât atât, clauzele contractuale semnate de părţi au făcut parte din documentaţia de
achiziţie publică, astfel că nu se poate spune că forma în care a fost semnat contractul de către
părţi ar încălca dispoziţiile legale.
Din punctul său de vedere, atâta timp cât dispoziţiile contractuale ce reglementează
ajustarea preţului contractului nu au fost anulate, acestea se bucură de prezumţia de legalitate,
aplicarea lor de către părţile contractante nefiind în contradicţie cu vreo dispoziţie legală.
În concluzie, apreciază că sub aspectul constatării decăderii din dreptul de a ajusta
valoarea Contractului 1993/2010 instanţa a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 97 alin.
(2) din H.G. nr. 925/2006, considerând că acest text de lege impune un termen de decădere.
De asemenea, aplicarea greşită a art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 s-a făcut şi raportat la
clauzele contractuale, respectiv art. 23.2 coroborat cu art. 29.3 care prevăd posibilitatea
ajustării fără existenţa unui termen (decât termenul legal de prescripţie), dar şi faptul că un
drept dobândit în baza contractului rămâne poate fi valorificat şi după finalizarea contractului.
Un al doilea aspect de nelegalitate pe care înţelege să-1 invoce este aplicarea greşită a
dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. b), în sensul că instanţa de fond a considerat că actualizarea
preţului contractului nu trebuia să se facă prin actualizarea facturilor reprezentând
contravaloarea lucrărilor executate de antreprenor şi achitate de către beneficiar. Instanţa a
considerat antreprenorul trebuia să dovedească pe baza situaţiilor de lucrări că la data
facturării preţurile pentru executarea lucrărilor au fost mai mari decât cele ofertate. În
susţinerea acestei motivări, instanţa invocă punctul de vedere al expertului judiciar BB şi a
expertului parte desemnat de pârâtă CC.
Din punctul său de vedere, această motivare a instanţei încalcă în mod grosolan
dispoziţiile art. 97 alin. (2) lit. b), dar şi ale art.23.2 şi 23.3 din contract.
Raportându-se la dispoziţiile art. 97 alin. (2) lit. b) observă faptul că ajustarea preţului
contractului este un mecanism juridic care se declanşează în situaţia în care pe piaţă au apărut
anumite situaţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru
elementele constitutive ale ofertei ale căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor
pe baza cărora s-a fundamentat oferta.
Acelaşi mecanism de ajustare a preţului contractului se regăsește şi în dispoziţiile art.
23.2 din contract. Aşadar, posibilitatea de ajustare a preţului contractului se naşte în favoarea
unei părţi contractante în situaţia în care pe piaţă se constată o creştere/diminuarea indicilor de
preţ pentru elementele constitutive ale ofertei.
Concluziile rapoartelor de expertiză judiciară efectuate în cauză (inclusiv cele
întocmite de experţii parte) confirmă faptul că pe perioada de la formularea ofertei şi până la
finalizarea executării Contractului 1993/2010 indicii de cost în construcţii au crescut ( fila 4
Raport de expertiză BB, fila 15 Raport de expertiză CC), în acest sens fiind şi adresele
comunicate de INSSE nr. 202/26.01.2012 şi 611/18.03.2013.
Aşadar, prima condiţie impusă pentru a se putea solicita ajustarea preţului
contractului, respectiv creşterea indicilor de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei a
fost îndeplinită, îndeplinirea acestei condiţii este constatată de către toţi experţii judiciari
desemnaţi în cauza pe baza informaţiilor comunicate de INSSE.
Pasul următor pentru actualizarea preţului contractului a fost aplicarea formulei de
calcul prevăzută de art. 23.3 din Contract.
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Conform susţinerilor expertului judiciar desemnat de instanţă, BB (pagina 15 din
Raportul de expertiză judiciară) calculul matematic privind actualizarea preţului contractului
este corect, acest calcul respectând formula agreată de părţi prin art. 23.3 din contract.
Aşadar, consideră că actualizarea preţului contractului s-a făcut cu respectarea
condiţiilor impuse de art. 97 alin. (2) lit.b) şi ale art. 23.2 şi 233 din Contract.
Raportându-se la dispoziţiile mai sus menţionate şi la motivarea dată de instanţă
privind modalitatea de actualizare a preţului contractului, observă faptul că instanţa face o
interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale în vigoare.
Practic, faţă de modalitatea de actualizare a preţului contractului stabilită legal şi
contractual, instanţa adaugă la lege.
Nicăieri în conţinutul art.9 7 şi ale art. 23.2 şi 23.3 din contract nu se specifică faptul
că actualizarea se va face prin comparaţie a preţurilor ce au fundamentat oferta cu preţurile de
pe piaţă din timpul executării contractului şi până la finalizarea acestuia. Atât art. 97, cât şi
art. 23.2 şi 23.3 din contract, fac vorbire de „indici" respectiv de valori statistice, care sunt
comunicate de o instituţie a statului, respectiv INS şi care se bazează pe măsurători ştiinţifice.
Raţionamentul legiuitorului de a apela la indicatori statistici în formula de ajustare a preţului
contractului este una foarte logică. Indicatorii statistici reprezintă o medie a preţurilor per
ansamblul economiei naţionale sau pe o ramură a sa, în timp ce dacă s-ar fi apelat la o
formulă pe comparare de preţuri folosite în ofertă cu cele din piaţă pe parcursul derulării
contractului ar putea interveni subiectivismul uneia dintre părţile contractante care ar putea
invoca preţuri crescute sau diminuate artificial tocmai pentru a susţine ajustarea preţului
contractului.
Din punctul său de vedere, motivarea instanţei privitoare la modalitatea de ajustare a
preţului contractului prin compararea preţurilor din ofertă cu documentele de achiziţionare a
materialelor este în contradicţie cu dispoziţiile art. 97 alin. (2) lit. b) şi art. 23.2 şi 23.3 din
contract. De altfel, această comparaţie nici nu poate fi făcută efectiv, întrucât unele materiale
folosite la lucrările contractate, cum ar fi agregatele minerale sau betoanele sunt produse de
societatea reclamantă, astfel că nu se poate face o comparaţie de preţuri de achiziţie cu cele
ofertate. Aceste materiale însă sunt produse cu efectuarea de cheltuieli reprezentând taxe
datorate la AN AP, impozite, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu energia electrică, gazul
metan, materii prime, cheltuieli salariale şi de transport. Aşadar, aceste produse au constituit o
cheltuială pentru antreprenor în oferta formulată, însă materialele nu au un preţ de achiziţie.
Cu toate acestea, elementele de cheltuială cu aceste materialele au suferit modificări, în sensul
creşterii preţurilor la energie electrică, gaz metan, contribuţiile salariate etc. pe parcursul
derulării contractului.
Aşadar, apare mult mai logic raţionamentul legiuitorului de a folosi pentru ajustarea
preţului contractului indici statistici ai preţurilor şi nu metoda comparaţiei.
Pe de altă parte, modalitatea de actualizare a preţului contractului de achiziţie publică
este reglementată şi de art. 1.3.3 din Normele metodologice privind conţinutul cadru de
organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a
execuţiilor lucrărilor aprobate prin Ordinul M.F. nr. 784/1998. Acest text de lege prevede că
pentru un contract de achiziţie publică actualizarea se face pe baza unui coeficient calculat
prin înmulţirea succesivă a indicelui de inflaţie, comunicat lunar de Comisia Naţională pentru
Statistică, şi se determină pe intervalul cuprins: între luna de referinţă, avută în vedere la
întocmirea ofertei şi data actualizării, în cazul obiectivelor de investiţii în continuare,
coeficient care se aplică părţii rămase de executat, a cărei valoare se determină folosind
preţurile din ofertă. Valoarea actualizată se determină ca sumă a valorii lucrărilor rămase de
executat până la punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, actualizată cu preţurile
valabile la data actualizării, şi a valorii lucrărilor decontate până la data actualizării.
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Date fiind aceste motive, apreciază că sentinţa 805/02.06.2016 pronunţată de
Tribunalul Suceava în dosarul 941/39/2014 este nelegală şi netemeinică fiind dată cu
aplicarea greşită a dispozițiilor legale, ceea ce face ca în cauză să fie incident motivul de
casare prevăzut de art. 488 alin.(1) pct.8 Cod procedură civilă.
Ca urmare, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi pe cale de
consecinţă admiterea cererii de chemare în judecată şi obligarea pârâtei intimate la plata
sumei de 1,392.511,88 lei reprezentând actualizarea preţului Contractului de proiectare şi
execuţie lucrări nr. 1993/12.07.2010 precum şi la cheltuielile de judecată de la instanţa de
fond şi din recurs.
Prin întâmpinarea depusă pârâta intimată a solicitat respingerea recursului arătând:
Contrar susţinerilor reclamantei SC A SRL apreciază ca în mod corect a reţinut
instanţa de fond că reclamanta nu a respectat termenul în care se putea solicita ajustarea
preţului contractului. Astfel, dispoziţiile art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 în vigoare la
data încheierii contractului prevăd că preţul poate fi ajustat pe parcursul îndeplinirii
contractului. Or, în cazul de faţă procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a fost
încheiat la data de 15.03.2012, iar procesul verbal de recepţie finală a fost încheiat la data de
29.03.2013 cu obiecţii şi care au fost remediate la data de 26.04.2013 încheindu-se procesul
verbal de stingere a obiecţiunilor şi admiterea recepţiei finale fără obiecţiuni.
Însă facturile prin care se solicită ajustarea preţului au fost emise la data de
1947/10.11/2013 şi respectiv la 18.11.2013 şi au fost solicitate la plată de abia în anul 2014.
Cu privire la susţinerea potrivit căreia cererea de a constata decăderea reclamantei din
a mai solicita ajustarea preţului a fost formulată tardiv la data de 11.02.2016 arată că, după
cum corect a reţinut şi instanţa de fond, trebuie să se facă o distincţie între decăderile izvorâte
din termene procesuale şi decăderile din termene de drept material.
Termenele de drept material nu se confundă cu termenele de drept procesual, fiecare
fiind reglementate pentru situaţii juridice distincte. Termenele de drept material
reglementează temporal situaţii juridice anterioare promovării unei acţiuni în justiţie.
Termenele de drept procesual se referă doar la evenimente ulterioare sesizării instanţei,
incidente în cursul procesului civil. Termenele de drept material nu sunt legate de existenta
unui litigiu, în timp ce termenele de drept procesual nu pot subzista fără un proces pe rol.
Totodată, termenele de decădere din dreptul material nu sunt pasibile de „repunere în termen",
care este o instituţie proprie termenelor de drept procesual.
În cazul de faţă, aşa zisa decădere rezultă din nerespectarea dispoziţiilor art. 97 alin.
(2) din H.G. nr. 925/2006, întrucât ajustarea preţului s-a solicitat după îndeplinirea
contractului şi nu pe parcursul îndeplinirii contractului este o simpla apărare de fond şi nu o
decădere izvorâta dintr-un termen procedural şi care comportă excepţii procedurale.
Prin urmare această apărare privind decăderea reclamantei din dreptul de mai solicita
ajustarea este o simpla apărare de fond, priveşte un drept material, şi nu este o decădere de
drept procedural ce trebuie invocată sub forma unei excepţii, obligatoriu prin întâmpinare,
dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă fiind inaplicabile.
Nici dispoziţiile art. 2500 Cod civil şi ale art. 2513 din Noul Cod Civil nu sunt
aplicabile în speţă, întrucât suntem în prezenta unui contract încheiat de părţi la nivelul anului
2010 (adică anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor invocate de recurent), şi s-ar ajunge la
aplicarea retroactivă a dispoziţiilor legii. De altfel, susţine că recurenta se contrazice în
afirmaţii, întrucât la pagina 3 din memoriul de recurs invocă prevederile art. 2550 din Noul
Cod civil şi care îi convin pe când la pagina 4 din acelaşi memoriu de recurs invocă
prevederile art. 969 din Codul Civil de la 1864 şi care reprezintă legea părţilor.
Referitor la pretinsa încălcare a art. 488 alin. (1) pct. 5 şi art.248 Cod procedură civilă
în sensul ca instanţa de fond ar fi omis să se pronunţe cu privire la această excepţie a
tardivităţii, învederează ca instanţa de fond s-a pronunţat imediat după invocarea acestei
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excepţii, însă a respins tardivitatea invocată de SC A SRL cu motivarea că a catalogat
chestiunea invocată drept o simplă apărare de fond şi nu o excepţie de procedură şi care ar fi
fost susceptibilă de invocarea tardivităţii,
Referitor la critica recurentei potrivit căreia ar prima art. 23.2 din Contract şi care nu
prevăd că ajustarea să aibă loc pe parcursul îndeplinirii contractului în detrimentul
dispoziţiilor legale respectiv cele ale art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 325/2006, susţine că
recurenta omite din vedere faptul ca suntem în prezenţa unui litigiu izvorând dintr-un contract
administrativ şi unde este aplicabil principiul consacrat de art. 8 din Legea 554/2004 „la
soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) adică cele derivând din contracte se va avea în
vedere regula după care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului
priorităţii interesului public”.
În al doilea rând interpretarea corectă a acestei situaţii este în sensul că părţile au
prevăzut doar modul de calcul al ajustări în contract, nereglementând în cuprinsul contractului
şi termenul în care se poate solicita ajustarea, situaţie în care contractul se completează cu
norma obligatorie şi de ordine publică din art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 şi care
consacră sintagma „pe parcursul îndepliniri contractului”.
În al treilea rând nici nu ar trebui să fie anulate dispoziţiile art. 23.2 din contract, ci,
întrucât acestea nu au reglementat şi termenul în care se poate cere ajustarea, urmează să se
completeze cu dispoziţiile speciale în materie, respectiv art. 97 alin. (2) din H.G. nr.
925/2006.
Un alt motiv pentru care nu trebuie să fie anulate aceste dispoziţii îl reprezintă faptul
că a invocat nulitatea pe cale de excepţie (conform a acestor dispoziţii pentru că s-a încălcat
principiul transparenţei în materia achiziţiilor publice, dar şi art. 8 din Legea 554/2004) cu
menţiunea că nulitatea pe cale de excepţie, ca şi apărare de fond, poate fi invocată oricând
conform Decret Lege nr. 167/1958.
Contrar susţinerilor reclamantei SC A SRL, apreciază că în mod corect a reţinut
instanţa de fond că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele art. 97 alin. (2) lit. b din H.G. nr.
925/2006 pentru a se dispune ajustarea.
Potrivit art. 97 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 925/2006, pe parcursul îndeplinirii
contractului, preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii: pe piaţă au apărut anumite condiţii,
în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente
constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului.
Se pune problema dacă reclamanta poate cere o ajustarea a preţului contractului doar
dacă dovedeşte că pe piaţă au crescut indicii de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei
sau pentru a se acorda ajustare, reclamanta trebuie să dovedească, în plus, şi faptul că această
creştere a indicilor se reflectă şi în creşterea costurilor preţului contractului pe care l-a
suportat reclamanta faţă de ofertă.
Recurenta evidenţiază doar prima parte a tezei expuse de legiuitor în cuprinsul art. 97
alin. (2) lit. b, fără a face referire şi la cea de a doua teza, cu toate că în speţă cele două cerinţe
trebuie îndeplinite cumulativ.
Recursul este nefondat şi urmează a fi respins pentru următoarele considerente:
În ceea ce priveşte critica referitoare la decăderea reclamantei din dreptul de a ajusta
preţul contractului, Curtea reţine pentru început că în discuţie se află controversa părţilor cu
privire la înţelesul sintagmei „ pe parcursul îndeplinirii contractului”, respectiv dacă aceasta
este aptă a stabili un termen de decădere care să se considere împlinit la data la care contractul
a fost executat de cele două părţi.
Afirmând că instituţia decăderii este guvernată de reguli stricte ceea ce impune
stabilirea exactă a momentului de începere şi sfârşit, a termenului la care operează şi a
indicării exprese a naturii acestuia (termen de decădere), recurentul acreditează ideea că
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dreptul de ajustare a preţului poate fi exercitat pe toată perioada cursului prescripţiei
extinctive, fără a indica însă care este, în opinia sa, data de la care termenul de prescripţie
începe să curgă.
În acord cu cele reţinute de prima instanţă, intimata susţine că nu a invocat o veritabilă
excepţie de decădere, ci a formulat o apărare în sensul că, contractul fiind „îndeplinit”, preţul
acestuia nu mai poate fi ajustat.
Fără îndoială că dezbaterea este justificată, prima parte a opiniei recurentei fiind
absolut rezonabilă (analiza părţii finale nefiind necesară în condiţiile în care, prescripţia
extinctivă, instituţie juridică ce protejează interese private, nu a fost invocată în condiţiile art.
2513 Cod civil, aşa încât nu poate fi opusă recurentei) pentru că într-adevăr, de regulă, când
instituie un termen de decădere, legiuitorul trebuie să fie mai precis.
Însă, pornind de la principiul interpretativ conform căruia o clauză contractuală
sau un text de lege trebuie interpretate în sensul în care produc un efect şi nu în cel în
care nu produc niciunul, Curtea reţine că legiuitorul a dorit să instituie un termen în
interiorul căruia să poată fi efectuată ajustarea preţului, formula nefericită de exprimare
„pe parcursul îndeplinirii contractului”, nefericită din punct de vedere juridic, dar adecvată,
cum vom arăta mai târziu, din punct de vedere faptic, neputând să conducă la o altă concluzie.
Iar cum termenul în discuţie permite exercitarea unui drept, într-un anumit interval de
timp – de la încheierea contractului şi până la executarea obligaţiilor asumate de părţi,
adică „pe parcursul îndeplinirii contractului”, Curtea reţine că această sintagmă
introduce un termen de decădere de drept material a cărui împlinire conduce la
stingerea dreptului subiectiv. Şi dincolo de disputa părţilor cu privire la termenul procesual
până la care decăderea poate fi invocată, se impune cu autoritate dispoziţia potrivit căreia
„organul de jurisdicţie este obligat să invoce şi să aplice din oficiu termenul de decădere,
indiferent dacă cel interesat îl pune sau nu îl pune în discuţie, cu excepţia cazului când acesta
priveşte un drept de care părţile pot dispune în mod liber” – art. 2550 alin. (2) Cod civil.
Cum în materia contractului de achiziţie publică, în considerarea protejării interesului
public, nu există drepturi de care părţile pot să dispună, trimiterea la art. 2513 Cod civil nu
operează.
În acest context, considerând că decăderea a fost invocată în termenul prevăzut de
lege, rămâne Curţii să stabilească dacă termenul până la care se putea ajusta preţul
contractului adică „pe parcursul îndeplinirii contractului” era împlinit la data ajustării preţului,
iar în corelaţie cu acest aspect, dacă ajustarea preţului presupunea o declaraţie unilaterală sau
un acord de voinţă.
Apreciind că „îndeplinirea contractului” este un termen nefericit ales pentru
executarea contractului, Curtea reţine că, executarea contractului însemnând executarea
prestaţiilor la care părţile s-au obligat reciproc, aceasta se finalizează la data la care s-a achitat
preţul stabilit prin contract sau la data la care s-a făcut recepţia finală a lucrării, oricare dintre
acestea ar fi intervenit ultima, aşa încât în cauza de faţă, aceasta trebuie considerată data de
26.04.2013, data încheierii procesului verbal de stingere a anexei nr. 2 la procesul verbal de
recepţie finală – nr. 1296 din 26.04.2013.
Recurenta a ajustat preţul contractului prin emiterea unor facturi nr. 1947/18.11.2013
şi 1848/18.11.2013, aşadar după executarea contractului, astfel încât Curtea apreciază că
această ajustare excede termenilor înţelegerii dintre părţi şi prevederilor legale pe care art.
23.2 lit. b din contract le reproduce fidel. În sprijinul acestei concluzii, Curtea observă în plus
că scopul prevederii legale preluate şi în contract nu a fost acela de a prezerva părţilor
executarea obligaţiilor în considerarea exactă a preţurilor ofertate, ceea ce se putea obţine
printr-o simplă prevedere în sensul că preţurile din ofertă se actualizează conform indicelui
cost construcţii valabil în momentul decontării fiecărui calup de lucrări în parte. Scopul a fost
ca, în măsura în care în cursul executării prestaţiei – adică pe parcursul îndeplinirii
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contractului – vreuna din părţi observă apariţia unor condiţii care conduc la
creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei şi al căror
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul
contractului, să se ofere posibilitatea ajustării preţului conform formulei convenite.
Aşadar ceea ce trebuie dovedit pentru a se obţine ajustarea preţului nu este simplul
fapt al creşterii/diminuării indicelui de cost în construcţii, ci apariţia unor condiţii în urma
cărora indicii de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei au crescut ori s-au diminuat,
condiţii care, în mod natural, pot şi trebuie observate în timpul îndeplinirii contractului – de
exemplu: executantul observă că costurile cu materialele şi forţa de muncă cresc pe toată piaţa
construcţiilor; beneficiarul observă că acestea scad în cadrul aceleiaşi pieţe.
Pentru că în mod evident, în elaborarea unei oferte nu se porneşte de la un indice
statistic privind costul din construcţii, se porneşte de la preţurile pe care ofertantul le poate
propune pentru fiecare element al ofertei în parte, având în vedere baza materială şi umană de
care dispune, preţurile la care se poate aproviziona de la terţi în baza unor relaţii de afaceri
preexistente, materialele pe care le produce singur, distanţa punctelor de lucru faţă de locul
executării lucrărilor, salariul pe care îl plăteşte angajaţilor, utilajele pe care le deţine în
proprietate sau pe care trebuie să le închirieze, etc. aşadar, în raport de aceste elemente se
poate analiza „apariţia unor condiţii…”, pentru că în mod natural, pentru a câştiga o licitaţie
în care criteriul de departajare îl constituie preţul cel mai avantajos, ofertanţii sunt în genere
departe de a oferta preţul mediu de pe piaţă, încercând să ofere un preţ scăzut care să le ofere
şansa de a câştiga licitaţia.
În cauza de faţă însă, recurenta a solicitat ajustarea preţului contractului în baza unui
raţionament simplist, acela că creşterea indicelui de cost în construcţii înseamnă apariţia
condiţiilor de care face vorbire art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. Or, deşi această
creştere naşte prezumţia că au apărut respectivele condiţii, recurenta nu a făcut dovada că
aceste condiţii se reflectă nici în creşterea/diminuarea indicelui de preţ pentru elementele
constitutive ale ofertei şi pe cale de consecinţă nici în creşterea/diminuarea costurilor pe care
s-a fundamentat preţul contractului.
Mai mult decât atât, Curtea consideră că apariţia acestor condiţii, cât şi efectele lor
asupra indicilor de preţ şi în consecinţă asupra preţului contractului, nu permite niciuneia
dintre părţi ajustarea automată a preţului contractului, această chestiune urmând a fi abordată
din perspectiva caracterului bilateral al actului juridic încheiat, necesitând acordul părţilor ori,
în lipsa acestuia, intervenţia instanţei. Aceasta pentru că, aşa cum am arătat, ajustarea preţului
nu este o operaţiune mecanică ce constă în aplicarea unei formule matematice şi care ar
constitui chiar aplicarea unei clauze contractuale, ajustarea preţului este legată de apariţia
unor condiţii, chestiune asupra căreia părţile pot sau nu să fie de acord, indicele de cost în
construcţii constituind doar un element din formula de calcul a ajustării preţului.
În consecinţă, constatând că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, Curtea va
respinge recursul ca nefondat în temeiul art. 496 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod
procedură civilă, cu completarea motivării în sensul celor arătate anterior.

118

Contencios fiscal
17. Aplicarea cotei reduse de TVA, conform prevederilor art. 140 alin. (21) lit. c
pct. 2 Cod fiscal. Declaraţie dată de cumpărători pe calea unei încheieri de îndreptare
materială în procedura notarială.
Pentru aplicarea cotei reduse de TVA, conform prevederilor art. 140 alin. (21) lit. c
pct. 2 Cod fiscal, era necesar ca anterior sau concomitent cu încheierea contractului,
cumpărătorii să pună la dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere,
autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la art. 140
alin. (21) lit. c pct. 2 Cod fiscal, declaraţie ce urma a fi păstrată de vânzător pentru
justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.
Cum în cauză această declaraţie este făcută ulterior încheierii contractului, în mod
evident condiţia prevăzută de lege pentru aplicarea cotei reduse de TVA nu este îndeplinită.
Îndreptarea erorii materiale dintr-un act notarial este posibilă şi are efecte retroactive numai
dacă se referă la numele şi calitatea părţilor, erori de calcul şi alte asemenea erori care „nu
privesc aspecte ce pot afecta natura, obiectul actului sau conţinutul raportului juridic dintre
părţi” – art. 218 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995.
Dacă însă în conţinutul actului se identifică erori de raţionament juridic sau alte erori
ori omisiuni care nu pot fi calificate drept omisiuni sau erori materiale, acestea pot fi
remediate doar prin întocmirea unui alt înscris. Ceea ce, în fapt, au făcut părţile în prezenta
speţă. Dar acest înscris, transgresând procedura îndreptării erorii materiale notariale, nu
poate avea efecte decât de la data întocmirii sale, chiar dacă a fost consemnat de notarul
public ca făcând parte din înscrisul original (contractul de vânzare-cumpărare).
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 2756 din 9.06.2015)
Prin cererea înregistrată la data de 13.02.2014 pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia
de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 13../86/2014, reclamantul A.A. – Tranzacţii
imobiliare a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea în parte a
Deciziei nr. 120/29.11.2012 a Direcţiei Generală a Finanţelor Publice B. – Biroul Soluţionare
Contestaţii şi a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată nr. 76....
din 6 septembrie 2012 a Direcţiei Generală a Finanţelor Publice B. – Activitatea de Inspecţie
Fiscală şi obligare a pârâtei la plata sumei de 19.164 lei reprezentând TVA.
Prin sentinţa nr. 3537 din 19 iunie 2014, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţia tardivităţii formulării acţiunii; a admis acţiunea
formulată reclamantul A.A. – Tranzacţii imobiliare, în contradictoriu cu pârâţii Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.; a
anulat în parte decizia nr. 120 din 29.11.2012 emisă de pârât în ceea ce priveşte suma de
19.164 lei şi a obligat pârâţii să restituie această sumă reclamantului.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.,
criticând-o pentru nelegalitate.
Prin concluziile scrise depuse la termenul din 03.11.2014, reclamantul a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea în totalitatea a sentinţei civile nr.
3537/19.06.2014 a Tribunalului Suceava.
Prin decizia nr. 901/10.11.2014, Curtea de Apel Suceava a admis recursul declarat de
pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B. împotriva sentinţei nr. 3537 din 19 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul
Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosar nr. 1398/86/2014, intimaţi fiind
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reclamantul A.A. – Tranzacţii Imobiliare şi pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice B., a casat sentinţa civilă nr. 3537/2014 a Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 23.12.2014.
Reclamantul a precizat cererea de chemare în judecată cu privire doar la pct. 2 din
decizia 120/2012, în sensul deducerii din TVA a sumei de 19.164 lei, motivat de faptul că
intimata a avut în vedere ca şi cotă ce urmează a fi achitată cota de 24%. În contractul de
vânzare - cumpărare nr. ..86/2012, încheiat de Biroul Notarului Public C.C., din eroare s-a
omis a se insera cota de 5% TVA, dar imediat ulterior s-a procedat la emiterea unei încheieri
în baza art. 51 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici, care permite acest lucru.
Prin acea încheiere de îndreptare eroare materială s-a stabilit cota de 5% TVA. În
aceste împrejurări, în mod greşit intimata a refuzat acordarea sumei de 19.164 lei, aplicând ca
procent TVA cota de 24%.
În acest sens, se solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost ea precizată.
Prin sentinţa nr. 885 din 7 aprilie 2015 Tribunalul Suceava a respins excepţia
tardivităţii formulării acţiunii invocată de către pârâta Generală Regională a Finanţelor
Publice - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., ca nefondată, a admis acţiunea
formulată de reclamantul A.A. – Tranzacţii imobiliare, în contradictoriu cu pârâtele Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
B., a anulat în parte decizia nr. 120 din 29.11.2012 emisă de prim pârât şi decizia de impunere
76.../06.09.2012 emisă de pârâta DGFP B., în ceea ce priveşte suma de 19.164 lei şi a obligat
pârâţii să restituie această sumă reclamantului.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs pârâta Generală Regională a Finanţelor
Publice - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că hotărârea pronunţată de Tribunalul Suceava
este nelegală şi netemeinică, pentru următoarele considerente:
În fapt, organele de inspecţie au constatat că persoana fizică A.A. a preluat eronat din
Contractul de vânzare - cumpărare, autentificat sub nr. ..86/.2012, de Biroul Notarului Public
C.C., ce are ca obiect vânzarea unei locuinţe, baza de impozitare în sumă de 23.500 lei cu
TVA de 1.119 lei în loc de 104.794 lei, cu TVA de 25.151 lei, rezultând TVA suplimentar în
sumă de 24.032 lei.
Organele de inspecţie au constatat că pentru imobilul constând într-un apartament
vândut în baza Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ..86/2012,
contribuabilul a aplicat eronat cota redusă TVA de 5%, cota aplicabilă pentru livrarea
locuinţelor ca parte a politicii sociale, deoarece din documentele verificate aferente perioadei
supuse inspecţiei fiscale, respectiv 10.02.2012-30.06.2012, nu erau îndeplinite condiţiile
prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru aplicarea acestei cote.
De asemenea, la data depunerii decontului de TVA nr. 46..../25.07.2012,
contribuabilul nu deţinea documente justificative în vederea aplicării cotei de 5% şi a
procedeului sutei mărite, pentru determinarea TVA.
Instanţa de fond a reţinut ca pentru imobilul respectiv trebuia aplicată o cota de 5%
TVA în condiţiile în care exista document justificativ în cauză, respectiv acel contract de
vânzare cumpărare nr. ..86/2012 autentificat la biroul notarului public C.C. rectificat prin
încheierea nr. 11/29.08.2012.
Instanţa de fond a reţinut că îndreptarea erorii materiale dintr-un act notarial face parte
integrantă din actul pe care îl îndreaptă, iar efectele se produc de la data când actul autentic a
intrat în circuitul civil, respectiv în cauză de la data de 14.06.2012.
Motivarea Tribunalului Suceava nu poate fi menţinută pentru următoarele
considerente:
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Pârâta a reiterat prevederile art. 140 alin. (2ˆ1) lit. c, pct. 2 şi alin. (3) din Codul fiscal,
arătând că potrivit textului de lege, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare
pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt
construite.
Prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege, printre altele şi livrarea de
locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror
valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 380.000 lei,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.
De asemenea, conform prevederilor menţionate, cota aplicabilă este cea în vigoare la
data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 134ˆ2 alin. (2),
pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei.
Din documentele existente la dosarul cauzei, rezulta următoarele:
- prin Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ..86 din 14 iunie 2012 se
face precizarea că „între subsemnaţii D.D. domiciliat în .. căsătorit cu E.E. în calitate de
vânzători şi F.F.. căsătorit cu G.G., cu domiciliul în .., în calitate de cumpărători, s-a încheiat
prezentul contract de vânzare cumpărare, constând din apartamentul nr. 11, situat în
municipiul B, preţul vânzării fiind de 23.500 Euro reprezentând echivalentul a 104.793,55 lei.
De asemenea, prin contractul încheiat se prevede că „predarea imobilului, adică
punerea lui la dispoziţia cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru
exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei, pe care l-am eliberat de toate bunurile mobile ale
vânzătorului, se face începând de astăzi, data autentificării contractului”.
- Prin încheierea de Rectificare nr.11 din 29.08.2012 emisă de Biroul Notarului Public
C.C., se face precizarea că: „cercetând cuprinsul actului autentic nr. ..86 din data de
14.06.2012 eliberat de BNP C.C., am constatat următoarea eroare materială şi omisiune
vădită: la pagina 3 aliniatul 8, primul rând se va citi: „Subsemnatul F.F. şi G.G., soţi,
declarăm pe propria răspundere că ne încadrăm în prevederile Ordonanţei nr. 200/2008, că nu
am deţinut şi nu deţinem nici un imobil cu destinaţie de locuinţă pe care s-o fi achiziţionat cu
cota redusă de TVA de 5% şi ca atare îndeplinim condiţiile stabilite la art. 140 alin. (2ˆ1) lit.
c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal.”
Din prevederile contractuale s-a reţinut că locuinţa a fost predată cumpărătorului la
data autentificării contractului de vânzare cumpărare, adică 14 iunie 2012.
Declaraţia cumpărătorilor apare dată de aceştia la data de 29.08.2012, prin Încheierea
de rectificarea nr. 11 din 29.08.2012, deci după data transmiterii dreptului de proprietate
asupra bunului.
Pârâta a mai reiterat prevederile pct. 23 alin. (7) şi (1)0 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, date în
aplicarea art. 140, arătând că potrivit textului de lege, în vederea îndeplinirii condiţiei
prevăzute la art. 140 alin. (2ˆ1) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, cumpărătorul va pune la
dispoziţia vânzătorului, înainte sau în momentul livrării bunului imobil, o declaraţie pe
propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile
stabilite la art. 140 alin. (2ˆ1) lit. c) pct. 1 şi 2 din Codul fiscal, care va fi păstrată de vânzător
pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.
Conform contractului de vânzare cumpărare, transferul dreptului de proprietate a
imobilului a avut loc la data de 14 iunie 2012, odată cu încheierea contractului.
Art. 128 din Legea 571/2003 prevede că „(1) Este considerată livrare de bunuri
transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.”
Se reţine că este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de
bunuri ca şi un proprietar.
Analizând textul de lege, menţionează că acesta prevede în mod clar existenţa
declaraţiei pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA înainte sau în momentul livrării
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bunului, nefiind prevăzut că declaraţia trebuie să facă parte din Contractul de vânzare
cumpărare.
Încheierea de Rectificare nr. 11 din 29.08.2012, prin care se constată omisiunea vădită
din cuprinsul Contractului de vânzare cumpărare nr. ..86 din 14.06.2012, nu poate fi luată în
considerare, întrucât, din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare nu reiese faptul că
cumpărătorii au pus la dispoziţia vânzătorului, înainte sau în momentul livrării bunului
imobil, declaraţie pe propria răspundere care ar fi justificat aplicarea cotei reduse de TVA de
5%.
Pentru considerentele expuse a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi în
rejudecare respingerea acţiunii ca nefondată.
Pârâta a arătat că motivele de recurs se încadrează în dispoziţiile art. 488 pct. 8 din
Legea nr. 134/2010 rep. privind Codul de procedură civilă.
Prin întâmpinare reclamanta a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând
susţinerile din cererea de chemare în judecată.
Recursul este întemeiat şi va fi admis pentru următoarele considerente:
Este neîndoielnic şi necontestat faptul că cei doi cumpărători din contractul de
vânzare-cumpărare cu privire la care s-a născut prezentul litigiu, îndeplineau la data încheierii
contractului condiţiile pentru aplicarea cotei reduse de TVA, conform prevederilor art. 140
alin. (21) lit. c pct. 2 Cod fiscal.
Dar esenţa litigiului este alta.
În preţul contractului nefiind evidenţiat TVA aferent tranzacţiei, se consideră că
acesta este inclus în preţ, aşa încât vânzătorul plătitor de TVA este singurul interesat ca TVA
să fie calculat la nivelul de 5% aferent livrării de locuinţe ca parte a politicii sociale, faţă de
24%, cât era cota legală de TVA la data încheierii contractului.
Dar pentru ca această cotă a TVA să poată fi aplicată, era necesar, aşa cum arată şi
recurenta, ca anterior sau concomitent cu încheierea contractului, cumpărătorii să pună la
dispoziţia vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care
să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la art. 140 alin. (21) lit. c pct. 2 Cod fiscal,
declaraţie ce urma a fi păstrată de vânzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA
de 5%.
Cum în cauză această declaraţie este făcută ulterior încheierii contractului – la data de
29.08.2012, în mod evident condiţia prevăzută de lege pentru aplicarea cotei reduse de TVA
nu este îndeplinită. Pentru că, contrar susţinerilor reclamantului intimat, îndreptarea erorii
materiale dintr-un act notarial este posibilă şi are efecte retroactive numai dacă se referă la
numele şi calitatea părţilor, erori de calcul şi alte asemenea erori care „nu privesc aspecte ce
pot afecta natura, obiectul actului sau conţinutul raportului juridic dintre părţi” – art. 218 alin.
(2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995.
Dacă însă în conţinutul actului se identifică erori de raţionament juridic sau alte erori
ori omisiuni care nu pot fi calificate drept omisiuni sau erori materiale, acestea pot fi
remediate doar prin întocmirea unui alt înscris. Ceea ce în fapt au făcut părţile în prezenta
speţă. Dar acest înscris, transgresând procedura îndreptării erorii materiale notariale, nu poate
avea efecte decât de la data întocmirii sale, chiar dacă a fost consemnat de notarul public ca
făcând parte din înscrisul original (contractul de vânzare-cumpărare).
Ceea ce, în chestiunea fiscală supusă dezbaterii, înseamnă că declaraţia ce justifică
aplicarea cotei reduse de TVA nu exista la momentul încheierii contractului, aşa încât în mod
corect organul fiscal a stabilit obligaţiile de plată ale contestatorului cu luarea în considerare a
unei cote de TVA de 24%.
În consecinţă, constatând că prima instanţă a făcut în cauză o greşită aplicare a
dispoziţiilor art. 140 alin. (21) lit. c pct. 2 Cod fiscal, motiv de recurs prevăzut de art. 488
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alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea va admite recursul şi va casa sentinţa recurată, iar
în rejudecare va respinge acţiunea ca nefondată, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă.
18. Posibilitatea colectării şi deducerii TVA pentru un avans neîncasat
Acceptând expres posibilitatea colectării şi deducerii TVA pentru un avans neîncasat
– tocmai prin prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a Cod fiscal, legiuitorul a acceptat implicit că
o asemenea „achiziţie” este făcută în folosul operaţiunilor taxabile ale achizitorului, astfel
încât această condiţie trebuie considerată îndeplinită dacă nu se face dovada contrară, probă
care, evident, incumbă organului fiscal. Or, cum în cauză organul fiscal a precizat la
solicitarea instanţei că TVA colectată a fost declarată la organul fiscal de către emitentul
facturii de avans, rezultă că TVA dedusă de reclamanta a fost declarată ca TVA colectată de
către partenerii săi de afaceri, astfel încât bugetul de stat nu a fost prejudiciat.
Desigur, în măsura în care ulterior s-ar dovedi că operaţiunile în discuţie au constituit
doar o manevră prin care s-a urmărit eludarea legislaţiei în materie de TVA, probându-se
faptul că „achiziţiile” nu au fost făcute în folosul operaţiunilor taxabile ale achizitorului,
organul fiscal poate interveni în sensul restabilirii ordinii fiscale încălcate. Dar a aprecia, la
mai puţin de un an de la data emiterii facturilor pentru avans neîncasat, că aceste facturi nu
reflectă conţinutul economic prezumat tocmai de legiuitor, prin acceptarea deducerii de TVA
în condiţiile art. 1342 alin. (2) lit. a Cod fiscal, este excesiv în condiţiile în care, în aceeaşi
perioadă a fost deja încasat un avans şi a fost stornată o factură tocmai ca urmare a
nerealizării uneia dintre tranzacţii.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3855 din 8.12.2015)
Prin cererea înregistrată la data de 24.07.2013 pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal reclamanta SC M. prin administrator ,în
contradictoriu cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice B. a solicitat anularea Deciziei nr. emisă de pârâtă în cauză în
soluţionarea contestaţiei împotriva Deciziei de impunere nr. înregistrată la DGFP B. sub nr.;
anularea Deciziei de impunere nr. emisă de pârâta în cauză prin care s-a stabilit de către
organul fiscal o diferenţă la TVA de 188.287 lei, pentru care nu s-a acordat drept de deducere
de către organele de control faţă de datele care sunt înscrise în evidenţa contabilă a societăţii
şi obligarea la cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul proces.
Prin sentinţa nr. 1940 din 15.12.2014, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta SC M. în
contradictoriu cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice B.; a anulat Decizia nr. dată în soluţionarea contestaţiei administrative şi
pe cale de consecinţă a modificat Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată nr., emisă de pârâtă, în sensul că a înlăturat obligaţia de plată stabilită în sarcina
reclamantei prin respectiva decizie, pentru următoarele sume:
- 124.933 lei reprezentând TVA;
- 63.354 lei reprezentând accesorii aferente TVA.
Totodată, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 4.250 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată; în baza art. 45 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 80/2013 a dispus restituirea
către reclamantă a sumei de 250 lei reprezentând taxă de timbru nedatorată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., criticând-o
pentru nelegalitate.
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În motivarea recursului, pârâta recurentă a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a din Codul fiscal pentru exercitarea dreptului de deducere şi
că facturile reprezentând avansuri nu reflectă realitatea operaţiunilor economice şi nu
îndeplinesc calitatea de document justificativ întrucât, în cuprinsul acestora, furnizorii nu au
înscris menţiunile referitoare la data încasării avansului, facturile fiind emise înainte de plata
efectivă a sumelor de bani de către S.C.M.
Inspecţia fiscală a apreciat astfel că petenta nu are drept de deducere a TVA întrucât
facturile au fost emise cu încălcarea prevederilor legale şi nu reflectă realitatea operaţiunii,
conţinutul economic al tranzacţiei nefiind efectuat (plata avansului nefiind făcută). În
consecinţă, furnizorul trebuia să procedeze la corectarea documentului în conformitate cu
prevederile art. 159 din Codul fiscal.
În ceea ce priveşte facturile emise de furnizori şi care au fost ulterior stornate, pârâta
recurentă arată că s-au constatat următoarele situaţii: - facturi reprezentând avansuri care nu
au fost achitate, fiind ulterior stornate, fără a se concretiza în livrări de bunuri şi/sau prestări
servicii, după cum urmează: factura nr. 351/31.04.2012 emisă de SC V., în valoare totală de
90.520 lei, reprezentând „avans produse balastieră conform contractului nr. 4/31.03.2011” în
valoare de 73.000 lei şi TVA aferentă în sumă de 17520 lei.
Este de reţinut că emiterea facturii nu precedă sau este concomitentă cu încasarea
avansului, o condiţie obligatorie la emiterea facturii fiscale fiind înscrierea datei încasării
avansului. Ori, s-a constatat că nu este menţionată pe factură data încasării avansului, fapt ce
contravine prevederilor art. 155 alin. (5) lit. c din Codul fiscal. S-a apreciat astfel, de către
inspecţia fiscală, că petenta a dedus nelegal TVA pe facturile menţionate, întrucât nu sunt
îndeplinite condiţiile de exercitare a dreptului de deducere în conformitate cu prevederile art.
146 alin. (1) lit. a din Codul fiscal.
Faţă de situaţia constatată de inspecţia fiscală este de reţinut că autoritatea de control
fiscal a acordat dreptul de deducere a TVA în sumă de 25.307 lei aferentă avansurilor achitate
în sumă de 130.755 lei şi a considerat că petenta nu are drept de deducere a TVA în sumă de
124933 lei.
În acest sens, s-a dat eficienţă corelaţiei dintre prevederile art. 145 alin. (1) şi art. 146
alin. (1) din Codul fiscal, din ale căror prevederi rezultă fără echivoc că, în vederea exercitării
dreptului de deducere a TVA, persoana impozabilă trebuie să facă dovada îndeplinirii mai
multor condiţii care să releve că dreptul de deducere al TVA aferentă achiziţiilor este permis
unei persoane impozabile, dacă achiziţiile sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor
taxabile şi să existe o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal.
Raportat la aceste prevederi legale, pârâta recurentă a considerat că în speţă se impune
a se analiza realitatea operaţiunilor efectuate pentru că, în lipsa unor operaţiuni reale, în sfera
taxei, existenţa unor facturi conforme cu prevederile legale sau a oricăror alte documente, nu
conferă persoanei impozabile dreptul de deducere de TVA.
În acest sens sunt de reţinut şi prevederile art. 145 alin. (2) lit. a din Codul fiscal,
conform cărora orice persoană impozabilă are dreptul de a deduce taxa aferentă achiziţiilor,
dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile, dar şi jurisprudenţa
CEDO (cauzele conexate C-80/2011, C-142/2011 şi C-285/2011).
Organul fiscal a constatat în speţă că avansurile facturate nu au fost în totalitate
încasate şi că nu a avut loc nici o achiziţie de utilaje, SC E. şi SC V. neefectuând livrarea
niciunui bun până la data încheierii prescripţiei fiscale (situaţie descrisă pe larg în RIF nr.
393/23.11.2012).
Inspecţia fiscală a apreciat în speţă că operaţiunile efectuate de SC M. B. au fost
desfăşurate strict în vederea obţinerii unor avantaje de natură fiscală şi că, dat fiind faptul că
nici o operaţiune nu a fost realizată, facturile în avans fiind emise doar în scopul de a obţine o
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deducere de TVA, în mod corect şi legal nu au acordat petentei drept de deducere pentru TVA
în sumă de 124933 lei.
În speţă, emiterea facturii reprezentând „avans” nu consemnează efectuarea vreunei
operaţiuni economice.
Definiţia dată „avansului” de art. 1342 alin. (2) lit. b din Codul fiscal este aceea că
„avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor sau serviciilor,
efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora”.
Organul de inspecţie fiscală a avut astfel în vedere şi prevederile pct. 49 din
Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr.
3055/2009 care, consacrând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, dispune
că, în ceea ce priveşte contabilitatea, „prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanţ şi
contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al
operaţiunii raportate şi nu numai de forma juridică a acestora”.
În condiţiile în care facturile emise de furnizori pentru „avansuri” ar fi fost integral
achitate, în sensul că tranzacţia economică ar fi avut loc în aceeaşi perioadă fiscală în care au
fost emise facturile, de aici rezultând că emiterea facturilor a reflectat operaţiuni economice,
organul de inspecţie fiscală ar fi stabilit că agentul economic are dreptul să deducă TVA
deductibilă.
Ori în condiţiile în care forma juridică a tranzacţiei, emiterea facturii de avans fără
plata efectivă a acestuia, diferă de conţinutul economic al acesteia, pe acelaşi principiu,
organul de inspecţie fiscală a stabilit că dreptul de deducere al TVA este în cuantumul
corespunzător sumelor achitate, până la data în care această obligaţie fiscală a fost supusă
verificării de către echipa de inspecţie fiscală (Anexa nr. 9 la RIF).
În consecinţă, agentul economic a dedus nelegal TVA înscrisă pe facturile menţionate,
deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de exercitare a dreptului de deducere în conformitate
cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. a din Codul fiscal coroborate cu art. 155 alin. (1) şi art. 6
din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii,
Recursul este neîntemeiat şi va fi respins pentru următoarele considerente:
Pornind de la principiul potrivit căruia în recurs se judecă hotărârea primei instanţe şi
nu faptele, Curtea observă că dintre criticile formulate de recurentă sub acoperământul art.
480 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, problema aplicării greşite a legii vizează art. 1342
alin. (2) lit. a din Legea nr. 571/2003, art. 146 alin. (1) lit. a raportat la art. 145 alin. (2) lit. a şi
art. 155 alin. (5) lit. c din acelaşi act normativ, texte de lege pe care prima instanţă şi-a
fundamentat hotărârea.
Art. 1342 alin. (2) lit. a : „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei
intervine la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generato;”
Art. 145 alin. (1) lit. a : „(2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa
aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:
a) operaţiuni taxabile;”
Art. 146 alin. (1) lit. a : „(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,
persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să
îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de
către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art.
155, precum şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care
achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplică sistemul
TVA la încasare;”
Art. 155 alin. (5) lit. c : „Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare
beneficiar, în următoarele situaţii: . . .
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c) pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condiţiile art. 143 alin. (2)
lit. a) - c);”
Întrucât textul 1342 alin. (2) lit. a Cod fiscal a beneficiat de o interpretare legală din
partea emitentului actului contestat, într-un răspuns al A.N.A.F. la problema exigibilităţii
TVA din facturi emise în avans, Curtea va cita în continuare conţinutul acestui răspuns,
reprodus de altfel în expertiza dispusă în cauză: „Potrivit art. 1342 alin. (2) lit. a din Legea nr.
571 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 1,
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine
faptul generator. Conform art. 155 alin. (5) lit. i din Codul fiscal, factura trebuie să conţină
data la care au fost livrate bunurile/serviciile prestate sau data încasării unui avans, cu
excepţia cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării
avansului. Potrivit art. 145 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de deducere al taxei ia naştere
în momentul exigibilităţii taxei. Prevederile art. 134 alin. (2) lit. b din Codul fiscal sunt
aplicabile în situaţia în care nici o factură nu a fost semnată anterior livrării/prestării
serviciilor. Dacă factura, chiar şi de avans, este emisă anterior încasării avansului şi anterior
livrării bunurilor/prestării serviciilor, atunci prevalează prevederile art. 134 alin. (2) lit. a
din Codul fiscal. Orice furnizor de bunuri/prestator de servicii ar avea obligaţia să colecteze
taxa pe valoarea adăugată la data emiterii acestei facturi şi, pe cale de consecinţă,
beneficiarul ar avea drept de deducere la acelaşi moment în conformitate cu prevederile art.
145 alin. (1) din Codul fiscal.”
Punctul central al silogismului recurentei îl constituie însă interpretarea art. 146 alin.
(1) lit. a raportat la art. 145 alin. (1) lit. a din Codul fiscal, respectiv dacă în cauză „achiziţia”
a fost făcută în folosul operaţiunilor taxabile şi dacă pentru taxa datorată sau achitată a fost
emisă o factură în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) Cod fiscal.
Acceptând expres posibilitatea colectării şi deducerii TVA pentru un avans neîncasat –
tocmai prin prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a Cod fiscal, legiuitorul a acceptat implicit că o
asemenea „achiziţie” este făcută în folosul operaţiunilor taxabile ale achizitorului, astfel încât
această condiţie trebuie considerată îndeplinită dacă nu se face dovada contrară, probă care,
evident incumbă organului fiscal. Or, cum în cauză organul fiscal a precizat la solicitarea
instanţei că:
- „TVA colectată în sumă de 65.040 lei, aferentă facturii fiscale nr.17/31.12.211, a fost
declarată la organul fiscal de SC E., prin Decontul TVA nr. FBTBOTA-32476-2012/25.12012
aferent lunii decembrie 2011 (la rd.9 fiind înscrisă suma de 68.481 lei), rezultând că la finele
perioadei fiscale menţionate societatea datorează cumulat TVA de plată în sumă de 559689
lei.
- Conform procesului verbal nr. 7096/27.09.2012 (ce constituie Anexa nr. 15 la
Raportul de inspecţie fiscală nr. F – BT – 393/23.11.2012), întocmit ca urmare a controlului
încrucişat la SC V., rezultă că factura nr. 17/31.12.2011 emisă de V. a fost înregistrată în
contabilitate, fiind evidenţiată în Jurnalul de vânzări. TVA colectată în sumă de 85.200 lei,
aferente facturii fiscale nr. 17/31.12.2011, a fost declarată la organul fiscal de SC V prin
Decontul de TVA nr. FBTBOTA-30904-2012/25.01.2012, aferent perioadei fiscale octombrie
– decembrie 2011 (la rd. 9 fiind înscrisă suma de 85.200 lei), rezultând că la finele perioadei
fiscale menţionate societatea datorează TVA de plată în sumă de 188655 lei.”, rezultă că TVA
dedusă de SC M. a fost declarată ca TVA colectată de către partenerii săi de afaceri, astfel
încât bugetul de stat nu a fost prejudiciat.
Desigur, în măsura în care ulterior s-ar dovedi că operaţiunile în discuţie au constituit
doar o manevră prin care s-a urmărit eludarea legislaţiei în materie de TVA, probându-se
faptul că „achiziţiile” nu au fost făcute în folosul operaţiunilor taxabile ale achizitorului,
organul fiscal poate interveni în sensul restabilirii ordinii fiscale încălcate. Dar a aprecia, la
mai puţin de un an de la data emiterii facturilor pentru avans neîncasat, că aceste facturi nu
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reflectă conţinutul economic prezumat tocmai de legiuitor, prin acceptarea deducerii de TVA
în condiţiile art. 1342 alin. (2) lit. a Cod fiscal, este excesiv în condiţiile în care, în aceeaşi
perioadă a fost deja încasat un avans şi a fost stornată o factură tocmai ca urmare a nerealizării
uneia dintre tranzacţii.
În ceea ce priveşte facturile de avans cu privire la care se contestă îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de art. 155 alin. (5) lit. a din Codul fiscal, în ce priveşte data plăţii
avansului, Curtea observă că, potrivit pct. 72 alin. (3) din H.G. nr. 44/2003, privind Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal, „dacă factura este emisă înainte de data
livrării/prestării sau înainte de data încasării unui avans, pe factură se va menţiona numai data
emiterii facturii”.
Ca urmare, constatând că în cauză nu este dat motivul de recurs prevăzut de art. 488
alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă, hotărârea primei instanţe fiind legală şi temeinică, Curtea
va respinge recursul ca nefondat în temeiul art. 496 Cod procedură civilă.
19. Taxă pe teren. Scutirea de la plata impozitului. Situaţia fiscală a utilizatorului
terenului.
În condiţiile în care taxa pe teren se stabileşte „în condiţii similare” impozitului pe
teren, situaţiile de acordare a scutirii operează în ambele cazuri.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3663 din 10.11.2015)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 16.07.2014, reclamanta SC X, prin avocat a
solicitat în contradictoriu cu pârâta Comuna Y - prin primar, să se dispună: anularea Deciziei
nr. 2248/ 18.06.2014 emisă de pârâtă în soluţionarea contestaţiei administrative; anularea, în
parte, a Deciziei de impunere nr. 1129 / 10.04.2014 şi anume pentru impozitul în sumă de
22.465 lei stabilit pentru suprafaţa de 629,28 ha teren cu ape, precum şi pentru impozitul în
sumă de 2460 lei stabilit pentru suprafaţa de 105, l3 ha teren cu ape; obligarea pârâtei la plata
cheltuielilor de judecată conform chitanţelor ce le depune la dosar.
Pârâta Comuna Y prin primar a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat
respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală şi pe cale de consecinţă să se dispună
menţinerea ca valabilă a Deciziei de impunere în parte pentru anul 2014 cu nr.
1129/10.04.2014 privind impozitul în sumă de 22465 lei stabilit pentru suprafaţa de 629,28 ha
teren cu ape, precum şi impozitul în sumă de 2460 lei, stabilit pentru suprafaţa de 105,13 ha
teren cu amenajări piscicole.
Prin sentinţa nr. 96 din 21 ianuarie 2015 Tribunalul Botoşani a admis acţiunea
formulată de reclamanta SC X, în contradictoriu cu pârâta Comuna Y - prin primar, a anulat
Decizia nr. 2248/18.06.2014 dată în soluţionarea contestaţiei administrative şi pe cale de
consecinţă a modificat Decizia de impunere nr. 1129/10.04.2014 emisă de pârâtă, în sensul că
a înlăturat obligaţia de plată a sumei de 22.465 lei stabilită cu titlu de impozit pentru suprafaţa
de 629,28 ha teren cu ape şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 1.550 lei
reprezentând cheltuieli de judecată.
Împotriva aceste sentinţe a declarat recurs reclamanta SC X SA.
În dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că hotărârea atacată a fost comunicată
avocaţilor societăţii şi nu acoperă lipsa de procedură în comunicare, întrucât împuternicirea
avocaţială a avut ca obiect redactarea şi depunerea acţiunii, asistarea şi reprezentarea în faţa
primei instanţe, ceea ce înseamnă că mandatul avocaţilor a încetat la data pronunţării
sentinţei.
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A precizat recurenta că prin recursul de faţă critică pentru nelegalitate doar acea parte
din considerentele sentinţei prin care a fost înlăturat motivul de anulare invocat cu privire la
incidenţa dispoziţiilor art. 257 lit. i) din Codul fiscal în sensul scutirii de plata impozitului/
taxei a categoriei de teren cu ape ce a făcut obiectul deciziei de impunere contestate şi că nu
formulează recurs nici în privinţa dispozitivului şi nici în privinţa celorlalte considerente
reţinute de prima instanţă în motivarea sentinţei.
Interesul în promovarea acestui recurs se justifică prin aceea că în temeiul dispoziţiilor
art. 430 alin.(2) NCPC, autoritatea de lucru judecat se răsfrânge şi asupra considerentelor
hotărârii, iar modul în care prima instanţă a motivat hotărârea pronunţată produce consecinţe
în viitor în privinţa obligaţiilor sale fiscale pentru terenul în discuţie.
Recurenta a considerat că instanţa de fond a interpretat şi aplicat greşit dispoziţiile art.
256 şi dispoziţiile art. 257 din Codul fiscal, susţinând că, deşi este adevărat că dispoziţiile art.
257 alin.(1) din Codul fiscal se referă la scutiri impozit pe teren şi nu la scutiri taxă pe teren,
acest lucru nu înseamnă că textul nu poate fi aplicat prin analogie şi taxei pe teren, în lipsa
unei reglementări în acest sens.
Aceasta întrucât legiuitorul a instituit scutirea de la plată nu în considerarea unor
categorii de persoane (proprietar, concesionar, chiriaş etc.), ci în considerarea anumitor
categorii de terenuri, indiferent de regimul juridic al acestora. Acest lucru este demonstrat de
faptul că, la lit. f), de exemplu, scutirea operează pentru orice teren deţinut, administrat sau
folosit de către o instituţie publică, în timp ce la lit. g) scutirea operează pentru orice teren
proprietate a statului sau a altor instituţii publice.
A mai arătat că ipoteza reglementată la lit. f), obligaţia fiscală ar fi fost pentru taxă pe
teren, fiind vorba despre terenuri deţinute, administrate sau folosite, iar în ipoteza de la lit. g)
obligaţia fiscală ar fi fost pentru impozit pe teren. Dacă legiuitorul ar fi dorit să scutească de
la plata obligaţiei fiscale doar proprietarii categoriilor de teren enumerate, s-ar fi exprimat
nemijlocit în acest sens, respectiv: sunt scutiţi de plata impozitului proprietarii următoarelor
suprafeţe de teren.
În altă ordine de idei, la lit. e) este menţionat terenul unităţilor sanitare de interes
naţional, care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale, ştiut fiind că acest teren nu este
deţinut în regim de proprietate de către aceste unităţi sanitare, ci în folosinţă ori administrare,
în timp ce terenul se află în proprietatea publică a stalului, acesta din urmă neavând cum să
aibă vreo obligaţie fiscală faţă de sine însuşi.
În această situaţie, scutirea operează cu privire la taxa care ar fi fost datorată pe teren
de către unitatea sanitară, chiar dacă textul art. 257 alin. (1) se referă la scutirea de impozit.
Referindu-se la terenul în litigiu, recurenta a precizat că acest teren este proprietatea a
două unităţi administrativ - teritoriale (Comuna Y şi Comuna Z) care, de la sine înţeles, nu au
cum să plătească impozit, astfel încât prevederea legală referitoare la scutirea de la plata
impozitului, dacă se are în vedere raţionamentul instanţei de fond, este lipsită de orice sens.
Singura explicaţie logică este aceea că legiuitorul a avut în vedere taxa pe teren care ar fi fost
datorată de către deţinătorul cu orice titlu al terenului, scutirea privind categoria şi destinaţia
terenului şi nu regimul juridic al acestuia.
În aceste condiţii, a apreciat că motivarea instanţei de fond cum că scutirea profită
doar proprietarului de teren este nelegală.
Pârâta Comuna Y - prin primar a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea
acţiunii reclamantei ca neîntemeiată şi nelegală şi pe cale de consecinţă menţinerea valabila a
deciziei de impunere, în parte pentru anul 2014, cu nr. 1129/10.04.2014 privind impozitul în
sumă de 22465 lei stabilit pentru suprafaţa de 629,28 ha teren cu ape, precum şi impozitul în
suma de 2460 lei stabilit pentru suprafaţa de 105.13 ha teren cu amenajări piscicole.
Recursul, ale cărui motive pot fi încadrate conform art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod
procedură civilă, este întemeiat.
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Pentru început, Curtea a reţinut că obiectul recursului îl constituie doar considerentele
primei instanţe relative la faptul că reclamantul nu este scutit de la plata taxei pe teren. Prima
instanţă a admis acţiunea pe considerentul că, întrucât suprafaţa de 629,28 ha a fost încadrată
eronat într-o altă zonă, iar titlul de creanţă prin care s-a stabilit taxa pe teren nu a fost
modificat, se impune înlăturarea în întregime a obligaţiei de plată a sumei de 22.465 lei
stabilită cu titlu de impozit pentru suprafaţa de 629,28 ha teren cu ape, urmând ca organul
fiscal să emită un alt titlu de creanţă, cu stabilirea unui debit corespunzător zonei 4 din care
face parte respectiva suprafaţă de teren.
În ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei a reţinut următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, ,,Pentru terenurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
concesionate, încheiate, date în administrare sau în folosinţă se stabileşte taxa pe teren care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren”.
În speţă, suprafeţele de 629,28 ha şi 105,13 ha luciu de apă fac parte din proprietatea
privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale şi se află în folosinţa reclamantei în baza
unui contract de concesiune.
Faţă de această situaţie de fapt, instanţa a apreciat că raportat la dispoziţiile art. 256
alin. (3) din Legea nr. 571/2003, reclamanta datorează unităţii administrativ-teritoriale o taxă
pe teren, indiferent de faptul că proprietarul terenului beneficiază, în baza art. 257 lit. i Cod
fiscal de scutire de la plata impozitului. Scutirea de la plata impozitului pe teren reprezintă o
facilitate fiscală pe care legea o recunoaşte doar în beneficiul proprietarului terenului, nu şi a
utilizatorului respectivei suprafeţe.
Reclamanta, în calitate sa de concesionar, are doar dreptul de folosinţă asupra
terenului cu ape, pentru care proprietarul este scutit de plata impozitului, ei revenindu-i însă
obligaţia legală de a plăti către organul fiscal o aşa-numită taxă pe teren. Faptul că această
taxă pe teren se calculează în condiţii similare impozitului pe teren nu poate duce la concluzia
că cele două categorii de sarcini fiscale sunt identice, întrucât pentru taxa pe teren
percepută utilizatorului, legea fiscală nu prevede scutiri ca în cazul impozitului.
Aceste ultime statuări ale instanţei privind excluderea de la scutire sunt greşite,
urmând a fi înlăturate potrivit art.461 alin. (2) Cod procedură civilă care prevede că în cazul
în care calea de atac vizează numai considerentele hotărârii prin care s-au dat dezlegări greşite
unor probleme de drept, instanţa, admiţând calea de atac, va înlătura acele considerente şi le
va înlocui cu propriile considerente menţinând soluţia cuprinsă în dispozitivul hotărârii.
Curtea a constatat că prima instanţă a reţinut în mod greşit că reclamanta datorează
taxa pe teren, ea fiind scutită de plata acesteia , în speţă, pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 256 alin. (3) Cod Fiscal, pentru terenurile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren.
Art. 257 alin. (1) lit. i din acelaşi act normativ prevede că impozitul pe teren nu se
datorează pentru terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi
navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite
ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din
subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează
folosirea suprafeţei solului.
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În speţă, terenurile pentru care s-a stabilit taxa sunt ocupate de ape, aşa cum rezultă
din înscrisurile depuse la dosar.
Cum potrivit dispoziţiilor legale învederate taxa pe teren se datorează în condiţii
similare impozitului pe teren, iar în privinţa acestuia din urmă operează scutirea, aceasta este
incidentă şi în ceea ce priveşte taxa pe teren.
Un alt argument ce susţine această concluzie este împrejurarea că scutirea operează în
rem, în considerarea destinaţiei bunului şi a categoriei de folosinţă, nu a titlului în temeiul
căruia persoana deţine bunul (proprietar, concesionar, etc).
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 461,488 pct.8, 496 Cod procedură
civilă, Curtea a admis recursul, a menţinut soluţia cuprinsă în dispozitivul sentinţei şi a
înlăturat considerentele hotărârii vizând scutirea de la plata taxei pe teren.
În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, intimata a fost obligată să plătească
reclamantei recurente 1100 lei cheltuieli de judecată, reprezentând 100 lei taxă timbru şi 1000
lei onorariu avocat.
20. Acţiune în daune constând în contravaloarea penalităţilor stabilite prin
contractul de finanţare încheiat între un gestionar de fonduri europene şi o autoritate
contractantă (instituţie publică) ca urmare a depăşirii termenului de implementare a
proiectului, depăşire convenită de beneficiar şi executant prin act adiţional, la solicitarea
executantului.
În cazul contractelor încheiate în urma unei proceduri de achiziţie publică, poziţia de
forţă pe care autoritatea o deţine în administrarea procedurii se extinde şi în faza de
redactare, încheiere şi executare a contractului, clauzele care au fost stabilite implicit prin
documentaţia de atribuire şi oferta participantului câştigător al procedurii neputând fi
schimbate decât prin voinţa autorităţii şi numai cu respectarea prevederilor legale ce
guvernează această materie.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 319 din 26.01.2015)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 03.09.2013, sub număr de dosar 91../86/2013, reclamanta
AA, în contradictoriu cu pârâta BB, prin administrator, a solicitat instanţei ca prin hotărârea
ce o va pronunţa, să oblige pârâta la plata sumei de 551.328,24 lei, cu titlu de penalitate
contractuală 0,1%, potrivit art. 12.1 din contractul de lucrări nr. 923/157/01.03.2011, urmare a
depăşirii termenului de 8 luni de execuţie a lucrărilor contractate, cu obligarea pârâtei la plata
cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 2984 din 29 mai 2014, pronunţată în dosarul nr. 91../86/2013, de
Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a respins cererea de chemare
în garanţie, ca nefondată; a respins acţiunea având ca obiect „despăgubiri” formulată de
reclamanta AA, în contradictoriu cu pârâta BB ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs reclamanta AA, solicitând admiterea
recursului, casarea în parte a sentinţei nr. 2984/2014 a Tribunalului Suceava şi, în rejudecare,
admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 5551.328,24 lei cu titlu de penalitate
contractuală de 0,1%, potrivit art. 12.1 din contractul de lucrări nr. 923/157/01.03.2011,
urmare a depăşirii termenului de 8 luni de execuţie a lucrărilor contractate, precum şi
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată din ambele cicluri procesuale.
În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 Cod
procedură civilă, reclamanta a arătat că motivarea instanţei de fond nesocoteşte conţinutul
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înscrisurilor depuse la dosar, ignorând apărări decisive invocate de reclamantă în susţinerea
acţiunii.
Astfel, s-a susţinut că fără temei instanţa de fond a reţinut că reclamanta este cea care a
solicitat executantului sistarea lucrărilor din cauza condiţiilor nefavorabile, în realitatea pârâta
a fost cea care, prin cererea nr. 1104/30.11.2011 a solicitat suspendarea lucrărilor, începând
cu data de 05.12.2011, cu menţiunea că acestea vor fi reluate când condiţiile meteo vor
permite acest lucru. Prin urmare, la iniţiativa pârâtei, şi nu a reclamantei, s-a emis Ordinul de
sistare a lucrărilor nr. 215/01.12.2011, începând cu data de 05.12.2011. Ulterior, prin adresele
nr. 221/07.03.2012 şi nr. 228/09.05.2012 s-a comunicat pârâtei Ordinul de reluare a lucrărilor,
începând cu data de 08.03.2012 – pentru obiectivul nr. 2 (reluarea lucrărilor de către
constructor fiind făcută la data de 20.03.2012, respectiv 10.05.2012, pentru obiectivul 1).
Cum sistarea lucrărilor a avut loc la iniţiativa pârâtei, rezultă că depăşirea termenului
de 8 luni îi este imputabilă pârâtei şi atrage răspunderea sa contractuală sub forma
penalităţilor.
Soluţia instanţei de fond a mai fost criticată şi sub aspectul eronatei interpretări a
prevederilor legale şi convenţionale în materie de răspundere contractuală şi de condiţii de
atragere a răspunderii, în speţă, sub forma penalităţilor.
Pornind de la dispoziţiile art. 1082 din vechiul Cod civil, coroborate cu art. 12.1 din
contractul de lucrări încheiat între părţi, reclamanta recurentă a arătat că, în mod greşit
instanţa de fond a respins acţiunea, întrucât pârâta nu a invocat, nici nu a dovedit forţa majoră
sau cazul fortuit, implicit nici „cauza străină care nu-i este imputabilă a debitorului”, iar
simpla expirare a termenului, în lipsa încheierii în acelaşi moment a procesului verbal de
recepţie a lucrărilor, prezumă neexecutarea contractului la termen, fapt ce atrage plata
penalităţilor.
Recursul este neîntemeiat şi va fi respins pentru următoarele considerente:
Recurenta critică hotărârea primei instanţe sub două aspecte:
- nemotivarea hotărârii în sensul nesocotirii conţinutului înscrisurilor invocate şi
ignorarea unor apărări decisive ale reclamantei – art. 488 alin. (1) pct. 6 Cod procedură civilă;
- greşita aplicare a regulilor răspunderii civile contractuale în sensul ignorării
incidenţei dispoziţiilor art. 12.1 din contract, ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale
de către executant din culpa exclusivă – art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă rap. la
art. 1082 din vechiul Cod civil.
1. Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 Cod procedură civilă.
Potrivit art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă, constituie motiv de recurs şi
conduce la casarea hotărârii recurate „când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se
întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura
cauzei”.
Lecturând din această perspectivă hotărârea recurată, Curtea reţine că prima instanţă
şi-a motivat soluţia tocmai pe înscrisurile invocate de părţi, respectiv notificările reciproce cu
privire la sistarea şi reluarea lucrărilor, înlăturând apărările cu privire la contractul de
finanţare, motivat de faptul că acesta nu se impunea executantului, ci beneficiarului, că
motivarea este clară, argumentele prezentate susţinând soluţia şi că nu sunt reţinute argumente
străine cauzei.
În realitate, dezvoltarea motivelor de recurs în discuţie, tinde a contura o critică de
ansamblu cu privire la aprecierea probelor, critică care nu poate fi analizată sub
acoperământul motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 Cod procedură civilă.
2. Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură civilă
Deşi este real faptul că sistarea lucrărilor a avut loc la iniţiativa executantului,
corespondenţa purtată de părţi susţinând poziţia recurentei în această chestiune, Curtea
constată că între părţi s-a încheiat un act adiţional la contractul de execuţie (nr. 1 din
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11.05.2012 – fila 174-175 dosar fond), act prin care s-a convenit asupra acestor chestiuni,
astfel încât art. 12.1 din contract nu poate fi activat.
Curtea înţelege în acest context să sublinieze că, în cazul contractelor încheiate în
urma unei proceduri de achiziţie publică, poziţia de forţă pe care autoritatea o deţine în
administrarea procedurii se extinde şi în faza de redactare, încheiere şi executare a
contractului, clauzele care au fost stabilite implicit prin documentaţia de atribuire şi oferta
participantului câştigător al procedurii neputând fi schimbate decât prin voinţa autorităţii şi
numai cu respectarea prevederilor legale ce guvernează această materie. Aşa încât, în cauză
fiind solicitată de executant în sensul sistării lucrărilor şi în acest fel, în sensul prelungirii
termenului de execuţie, autoritatea putea să refuze, depăşirea termenului atrăgând automat
activarea clauzei de la art. 12.1 din contract. Neprocedând în acest fel, răspunderea pentru
neexecutarea în termen a lucrărilor s-a deplasat în sarcina autorităţii, care este sancţionată în
baza contractului de finanţare, la care, evident, executantul nu este parte.
Ca urmare, constatând că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale
ce reglementează răspunderea contractuală, Curtea va respinge recursul ca nefondat, în
temeiul art. 496 Cod procedură civilă.
21. Rambursare T.V.A. Condiţii. Lipsa unor menţiuni din factura fiscală.
Acordarea dreptului de rambursare a T.V.A. în situaţia lipsei dovezii implicării
reclamantei într-o eventuală fraudă a T.V.A
Lipsa unor menţiuni din facturile fiscale nu duce automat la refuzul de rambursare a
T.V.A. Instanţa trebuie să verifice dacă neregularităţile nu au doar un caracter formal, dacă
operaţiunea economică este reală şi dacă persoana care cere rambursarea este sau nu
implicată într-o fraudă T.V.A. Trebuie să se stabilească, având în vedere elemente obiective,
că persoana impozabilă, căreia i-au fost furnizate bunurile sau serviciile care îi servesc de
bază pentru a justifica dreptul de deducere, ştia sau ar fi trebuit să ştie că această operaţiune
era implicată într-o fraudă săvârşită de furnizor sau de un alt operator în amonte.
(Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, decizia nr.673 din 31.05.2016)
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
data de 23.06.2015, reclamanta SC X SRL Suceava a solicitat obligarea pârâtelor ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice S. şi ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. la emiterea deciziei
de soluţionare a contestaţiei înregistrată sub nr. ..85/10.01.2015, în termen de 30 de zile de la
comunicarea hotărârii, sub sancţiunea aplicării sancţiunii prevăzute de art. 24 alin.2 din Legea
nr. 554/2004, precum şi penalităţi de întârziere în cuantumul sumei contestate de 31.712 lei la
care se adaugă penalităţile de întârziere fiscale. Totodată, a solicitat obligarea pârâtelor la plata
cheltuielilor de judecată.
În motivare, reclamanta a arătat că inspectorii fiscali au efectuat un control fiscal la
societatea reclamantă pentru soluţionarea cererii acesteia de rambursare TVA, pentru perioada
iunie şi iulie 2014.
Operaţiunile supuse controlului inspectorilor fiscali au vizat şi faptul că în perioada
iunie şi iulie 2014, SC X SRL, în baza contractului de subantrepriză încheiat cu Y SRL, „ar fi
avut relaţii comerciale" cu alte societăţi.
Urmare a acestui control, prim pârâta a emis decizia de impunere nr. FSV…21/17.12.2014 şi Raportul de inspecţie fiscala nr. F-SV ….11/17.12.2014.
A mai arătat reclamanta că în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, a formulat
contestaţie împotriva deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală, înregistrat la
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prim pârâtă cu nr. 285/19.01.2015 însă, deşi a trecut cu mult termenul prevăzut de art. 70 din
Codul de procedura civila sau termenul de 30 de zile prevăzut de art. 7 din Legea nr.554/2004,
pană la aceasta dată nu i s-a comunicat nici o decizie de soluţionare a contestaţiei, văzându-se
în imposibilitatea de a recupera sumele reţinute abuziv.
In drept, a invocat dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
La data de 15.09.2015 pârâta a depus la dosar prin serviciul registratură decizia nr. 5584
din data de 02.09.2015 privind soluţionarea contestaţiei formulate de reclamantă înregistrată la
AJFP S. sub nr. …85/2015, precum şi documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei de
impunere nr. F-SV …21/17.12.2014.
La data de 07.10.2015 reclamanta a depus la dosar cerere de modificare a acţiunii, în
sensul anulării deciziei nr. ….61/28.08.2015.
La termenul de judecată din data de 08 octombrie 2015, reclamanta, prin apărătorul
ales, a arătat că înţelege să conteste decizia nr. …84/02.09.2015 şi că din eroare a indicat în
cererea de modificare a acţiunii decizia nr. …61/28.08.2015, urmând a formula precizări în
acest sens.
La data de 13.10.2015, reclamanta, prin apărător, a depus o nouă cerere de modificare a
acţiunii, în contradictoriu cu M.F.P. - A.N.A.F.- Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice I., în sensul anulării deciziei nr. …84/02.09.2015 şi, pe cale de consecinţă, a deciziei
de impunere nr. F-SV …21/17.12.2014 şi a raportului de inspecţie fiscală nr. …11/17.12.2014;
restituirea sumei reţinute cu titlu de rambursare TVA în cuantum de 31.712 lei, precum şi
dobânda legală, de la data reţinerii sumei şi până la restituirea integrală, precum şi obligarea
pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 2246 din 16.12.2015, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect „anulare act
administrativ” formulată de reclamanta SC X SRL, în contradictoriu cu pârâtele ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. - Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice S. şi ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC X SRL S. şi
a solicitat: admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare, admiterea acţiunii,
în sensul anulării Deciziei nr. ..84/02.09.2015 şi pe cale de consecinţă a Deciziei de impunere
nr. F-SV/…21/17.12.2014 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-SV/..11/17.12.2014,
restituirea sumei reţinute cu titlu de rambursare TVA în cuantum de 31.712 lei precum şi
dobânda legală, de la data reţinerii sumei şi până la restituirea integrală.
În motivarea recursului, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod
procedură civilă, recurenta a arătat, ca şi în acţiunea introductivă, că facturile nr.
69/17.06.2014, 55/03.04.2014 şi 61/07.05.2014, îndeplinesc prevederile art. 155 alin. (19) din
Codul de procedură fiscală.
Deşi prevederile legale invocate ca motiv al nerecunoașterii dreptului de deducere a
facturilor fiscale, constând în aceea că în facturi nu este menţionat numărul contractului,
numele delegatului fiind greşit sau eroarea cu privire la codul fiscal al reclamantei recurente,
instanţa de fond a apreciat că aceste facturi nu pot constitui documente justificative, fără a
indica temeiul de drept în baza căruia şi-a format această opinie.
Cu privire la critica referitoare la faptul că societatea nu a urmat procedura prevăzută
de art. 159 alin. (1) lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu
prevederile pct. 812 alin. (3) din H.G. nr. 44/2004, potrivit cu care: „Organele de inspecţie
fiscală vor permite deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul în care documentele
controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din
Codul fiscal sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la
beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator în conformitate cu art.
159 din Codul fiscal.
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Furnizorul/Prestatorul are dreptul să aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din
Codul fiscal pentru a corecta anumite informaţii din factură care sunt obligatorii, potrivit art.
155 alin. (19) din Codul fiscal, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de
natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică
regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale.
Aceasta factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al
perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar."
Recurenta a susţinut că în speţă nu este dată situaţia prevăzută la art. 159 alin. (1) lit. b din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi nici situaţia prevăzută de pct. 812 alin. (3) din H.G.
nr. 44/2004, întrucât, facturile fiscale încriminate îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de art.
155 alin. (19) din Codul fiscal.
Admiţând că elementele enumerate de către pârâtă ar fi trebuit să existe în cuprinsul
facturilor, recurenta a precizat ca pârâta niciodată nu i-a adus la cunoştinţă faptul că societatea
are dreptul de a acoperi aceste pretinse lipsuri pe perioada controlului, despre aceste pretinse
deficienţe luând cunoştinţă doar odată cu discuţia finală, când s-a încheiat raportul de
inspecţie fiscală.
Faţă de aspectele de formă imputate, şi anume:
- facturile nr. 61/07.05.2014 şi nr. 69/17.06.2014 au trecut CIF nr. 18808449 în loc de
18008449;
- pe niciuna din cele 3 facturi nu este trecut numărul contractului existent între părţi;
- pe factura nr. 55/03.04.2014, la delegat este trecut M. cu CNP xxxx, CNP ce aparţine
altei persoane;
- pe factura nr. 69/17.06.2014 rubrica BI/CI serie nu este completată iar la delegat este
trecut N.;
- situaţiile de lucrări prezentate de societate nu conţin un antet al persoanei ce le-a
întocmit, data de întocmire a situaţiei, semnătura beneficiarului şi nici calitatea persoanei ce
le-a semnat în numele prestatorului,
recurenta solicită a se constata că din cuprinsul facturilor fiscale nu lipseşte nici un element
dintre cele enumerate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, întrucât, este cert că CIF este scris
eronat cu o cifră, însă numărul contractului nu reprezintă o condiţie prevăzută de art. 155 alin.
(19) din Codul fiscal, cu atât mai mult cu cât fiecare factură a fost însoţită de grafice de lucrări
care atestă lucrările executate; numele delegatului şi seria BI/CI, de asemenea, nu reprezintă o
condiţie prevăzută de textul de lege anterior menţionat, nefiind menţionată această obligaţie,
iar cu privire la situaţiile de lucrări prezentate de societate, care nu conţin un antet al
persoanei care le-a întocmit, data întocmirii situaţiei, semnătura beneficiarului şi nici calitatea
persoanei ce le-a semnat în numele prestatorului – toate aceste obligaţii nu sunt susţinute de
nicio prevedere legală.
Refuzul acordării unui drept prevăzut de lege, pe motiv că nu s-a îndeplinit o
formalitate, care nu este determinantă în obţinerea acelui drept, înseamnă a nesocoti
principiile generale aplicabile în materie de fiscalitate, relevate şi în jurisprudenţa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene, respectiv principiul certitudinii impunerii, principiul
proporţionalităţii şi principiul prevalenţei substanţei asupra formei.
Principiul proporţionalităţii obligă autorităţile publice să ia numai acele măsuri
necesare pentru atingerea scopului urmărit. O măsură naţională care condiţionează, în esenţă,
dreptul la scutire de la plata unei contribuţii de respectarea unor obligaţii de formă, fără a lua
în considerare cerinţele de fond şi, mai ales, fără a se întreba dacă acestea erau îndeplinite,
depăşeşte ceea ce este necesar pentru a se asigura perceperea corectă a taxei (C.E.J. - cauza
Colee – C146/05).
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În baza prevalenţei substanţei asupra formei, relevat şi aplicat de Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene, precum şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr. 2041/2007,
autorităţile publice nu pot aduce restrângeri drepturilor individuale sau impune obligaţii pe
criterii pur formale, în măsura în care acestea nu sunt dublate de considerente ce ţin de
substanţa raporturilor cărora li se adresează.
În prezenta cauza pârâta prezintă doar considerente pur formale - lipsa CI delegat,
eroare minoră cu privire la CUI, neprecizarea numărului contractului de pe factură, lipsa
antetelor şi persoanei care semnează devizele de lucrări – care au condus la nedeductibilitatea
TVA pentru facturile enunţate în raportul de inspecţie fiscală şi decizia contestată.
Având în vedere aspectele invocate anterior, recurenta a apreciat că, în raport de
prevederile art.148 alin. (4) și alin. (2) din Constituţia României, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare, au prioritate
faţă de dispoziţiile contrare din dreptul intern.
In acest contest hotărârile Curţii de Justiţie a comunităţilor europene sunt direct
aplicabile de către instanţa naţională, urmând ca principiul prevalenţei substanţei asupra
formei, al proporţionalităţii şi certitudinii impunerii să fie prioritar.
Cu privire la certitudinea impunerii, recurenta a învederat că, anterior controlului care
s-a finalizat cu emiterea raportului şi deciziei de impunere contestate, au mai avut loc
controale de către alţi inspectori ai pârâtei şi că, în urma verificării altor facturi existente (în
lunile anterioare lunii iunie şi iulie - verificate prin Raportul de inspecţie nr. F-SV
…11/17.12.2014, ataşate memoriului de recurs), facturi de la acelaşi furnizor, cu aceleaşi
lipsuri, nu au fost considerate deficitare de către inspectorii fiscali.
În ceea ce priveşte concluzia organului fiscal, referitoare la faptul că operaţiunile
economice desfăşurate în perioada iunie – iulie 2014, în baza contractului de subantrepriză
încheiat cu SC Y SRL sunt fictive, recurenta a precizat că:
Din analiza art. 11 Cod Fiscal – invocat în actul de control – rezultă fără putere de
tăgadă că acesta vizează situaţii de genul celora în care operaţiunile realizate de Societate nu
au un scop economic sau acele situaţii în care modalitatea de realizare (sub aspect juridic) nu
corespunde conţinutului economic.
Raportat la criteriile stabilite de art. 11 Cod fiscal, recurenta a învederat că:
operaţiunile economice derulate între S.C. X S.R.L şi SC Y SRL au în mod evident un scop
economic; forma juridică prin care s-au derulat operaţiunile economice respectă cerinţele
legale în vigoare, operaţiunile desfăşurându-se între doi agenţi economici plătitori de TVA
care se află la momentul derulării operaţiunilor în baza de date a Ministerului de Finanţe.
Art. 11 Cod fiscal dispune în mod expres că, la stabilirea sumei unui impozit sau a
unei taxe (...), autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al
tranzacţiei.
Pe cale de consecinţă, dreptul autorităţii fiscale de a nega realitatea unor tranzacţii,
indiferent că vorbim de cantitate sau preţ, este recunoscut doar atunci când aceste tranzacţii nu
au un scop economic, iar consecinţa lipsei scopului economic este aceea că acest drept se
extinde şi asupra posibilităţii de a reîncadra forma acelor tranzacţii pentru a reflecta conţinutul
economic. În aplicarea art. 11 Cod fiscal, inspectorii fiscali sunt obligaţi să ţină cont de
relevanţa stărilor de fapt fiscale după conţinutul lor economic şi doar în baza acestora să
adopte soluţia permisă de lege.
Indiferent ce interpretare doresc inspectorii fiscali să dea art. 11 Cod fiscal, acesta nu
poate fi scos în afara stărilor fiscale de fapt care caracterizează activitatea societăţii, respectiv
a conţinutului economic al activităţii desfăşurate şi numai faţă de acesta, în final trebuie să
dispună soluţia admisă de lege, nicidecum faţă de activitatea altor societăţi sau a unor date
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statistice - în acest sens recurenta înţelegând sa aducă în discuţie din nou practica Curţii
Europene de Justiţie - cauza C-324/11 Gabor Toth.
Pentru toate argumentele prezentate, recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea
sentinţei recurate şi, în rejudecare, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi ulterior
modificată.
Pârâta ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice S. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală a sentinţei nr. 2246/16.12.2015, pronunţată de
Tribunalul Suceava.
În motivare, intimata a reiterat apărările formulate în primă instanţă (întâmpinarea din
recurs fiind identică cu cea depusă la dosarul de fond) şi a arătat că, având în vedere faptul ca
documentele justificative respectiv facturile şi situaţiile de lucrări aferente acestora nu
îndeplinesc condiţiile stipulate de art. 155 punctul 19, organul de inspecţie fiscală a respins în
mod legal şi temeinic dreptul de deducere a TVA aferent acestor facturi (în acelaşi sens
pronunţându-se şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. V din 15.01.2007).
Instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că, pentru a beneficia de dreptul de
deducere a taxei pe valoare adăugată înscrisă în facturile fiscale, petenta avea posibilitatea ca
pe parcursul desfăşurării controlului fiscal să prezinte documente justificative corectate, în
conformitate cu prevederile art. 159 alin. (1) lit. b din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal
coroborate cu prevederile pct. 812 (3) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003.
De asemenea, instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că facturile emise de SC Y
SRL nu pot constitui documente justificative. În aceste condiţii, instanţa de fond a apreciat
faptul că SC X SRL, în calitate de persoană juridică, căreia i s-a prestat un serviciu şi care
acceptă înregistrarea facturilor de prestări servicii în evidenţa contabilă ca documente
justificative pentru operaţiunile taxabile pe care le efectuează, are obligaţia de a verifica modul
de completare a documentelor în care s-a consemnat livrarea respectivă. S-a mai reţinut şi
faptul că reclamanta nu a încercat să suplinească deficienţele facturilor analizate prin
administrarea unor dovezi suplimentare, apte să demonstreze realitatea operaţiunilor
respective.
Pentru considerentele învederate, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Prin decizia nr. 673/31.05.2016, Curtea de Apel Suceava – Secția de Contencios
Administrativ și Fiscal a admis recursul declarat de reclamanta SC X SRL S., împotriva
sentinţei nr. 2246 din 16.12.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 34../86/2015, a casat sentinţa recurată, a admis în parte
acţiunea în sensul că a anulat în parte decizia de impunere nr. …21/17.12.2014 emisă de
AJFP S., în ceea ce priveşte suma de 31712 lei – TVA respinsă la rambursare, şi a obligat
pârâta AJFP S. să ramburseze reclamantei suma de 31.712 lei reprezentând TVA şi să
restituie această sumă împreună cu dobânda fiscală aferentă, calculată de la data de
17.12.2014 până la data restituirii; a anulat în parte decizia nr. …84/2.09.2015 emisă de
DGRFP I., în ceea ce priveşte respingerea contestaţiei administrative ca neîntemeiată; a
respins cererea de anulare a raportului de impunere fiscală nr. …11/17.12.2014, ca
inadmisibilă; a obligat pârâţii să plătească reclamantei suma de 150 lei cheltuieli de judecată
reprezentând taxă judiciară de timbru.
Pentru a se pronunţa astfel, Curtea de Apel Suceava – Secția de Contencios
Administrativ și Fiscal a reţinut următoarele:
În ceea ce priveşte anularea deciziei de impunere şi rambursarea TVA:
S-a refuzat de către pârâtă rambursarea sumei de 31.712 lei pentru următoarele
considerente:
- subantreprenorul de SC Y SRL nu a declarat livrări de servicii;
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- nu a depus declaraţia 394 şi decontul de TVA pentru trimestrul II al anului 2014;
- nu a achitat la bugetul de stat TVA aferentă facturilor nr. 55/2014, nr. 61/2014 şi nr.
69/2014;
- nu a depus bilanţul contabil aferent anului 2013 şi nici raportarea semestrială la
30.06.2014 din care să rezulte că are angajaţi şi mijloace necesare efectuării de prestări de
servicii în construcţii;
- nu are declarate persoane angajate, societatea nedepunând declaraţia 112 de la
înfiinţare;
- nu a declarat achiziţii de servicii de la alte persoane impozabile prin care să poată
dovedi efectuarea serviciilor.
Din analiza facturilor emise de subantreprenorul SC Y SRL, organele de inspecţie
fiscală au constatat următoarele:
- referitor la factura nr. 55/03.04.2014, CNP-ul delegatului înscris, M., aparţine altei
persoane, în cuprinsul facturii nefiind evidenţiat nici un contract încheiat între cele două părţi;
- referitor la factura nr. 61/07.05.2014, în cuprinsul acesteia nu este evidenţiat niciun
contract încheiat între cele două părţi, iar codul fiscal al beneficiarului (SC X SRL S.) este
eronat;
- referitor la factura nr. 69/17.06.2014, în cuprinsul acesteia nu este evidenţiat niciun
contract încheiat între cele două părţi, iar codul fiscal al beneficiarului (SC X SRL S.) este
eronat şi nu în ultimul rând, CNP-ul delegatului N. nu este completat.
De asemenea, situaţiile de lucrări ataşate facturilor de mai sus nu conţin datele de
identificare ale prestatorului (denumire, adresa, CUI etc.), data la care au fost întocmite,
calitatea persoanei care a semnat în numele subantreprenorului şi nici semnătura
antreprenorului pentru care a semnat în numele subantreprenorului şi nici semnătura
antreprenorului pentru care s-au prestat serviciile.
Art. 145 alin. (2) Cod fiscal stipulează că „Orice persoană impozabilă are dreptul să
deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor
operaţiuni: operaţiuni taxabile;. . .”
Art. 146 alin. (1) Cod fiscal completează articolul anterior statuând că: „Pentru
exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie
livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o
persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155, precum
şi dovada plăţii în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează
bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplică sistemul TVA la încasare.”
Art. 155 alin. (19) al Codului fiscal prevede următoarele: „Factura cuprinde în mod
obligatoriu următoarele informaţii:
a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în
mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans,
în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz,
codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat
serviciile;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care
şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
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f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul
de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă
acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a
desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare
prevăzut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi
particularităţile prevăzute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării
intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate,
pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi
rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse
în preţul unitar;
j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie
de cotele taxei;
k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului,
menţiunea "autofactură";
l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile
din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea
de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare
inversă";
n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea
"regimul marjei - agenţii de turism";
o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de
artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei - bunuri secondhand", "regimul marjei - opere de artă" sau "regimul marjei - obiecte de colecţie şi
antichităţi", după caz;
p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale
sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";
r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai
multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.”
Analizând facturile litigioase în raport de textele de lege învederate, Curtea a apreciat
că acestea întrunesc condiţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte conţinutul lor şi că
operaţiunile pe care le constată sunt reale, nefiind fictive. De asemenea, reţine că nu rezultă
indicii care să confirme implicarea reclamantei într-o fraudă.
Astfel, în ceea cea ce priveşte factura nr. 69/17.06.2014, indicarea greşită a CIF
respectiv 18808449 în loc de 18008449 constituie evident o eroare materială (o cifră 8 în loc
de 0), fapt confirmat de celelalte două facturi litigioase în conţinutul cărora apare indicat CIF
corect. Cu privire la lipsa indicării din facturi a contractului, Curtea a reţinut că în factura nr.
55/3.04.2014 apare menţionat faptul că este emisă conform contractului, chiar dacă nu este
indicat numărul de înregistrare al acestuia. Relativ la acest aspect, Curtea a reţinut că art. 155
alin.(19) Cod fiscal nu impune menţionarea numărului de contract. Într-adevăr, în conţinutul
celorlalte două facturi nu apare menţionat dar este inserată menţiunea „situaţie lucrări“, având
anexate şi situaţiile de lucrări. Pârâtul a mai invocat faptul că aceste situaţii de lucrări nu
conţin un antet al persoanei ce le-a întocmit, însă Curtea a observat că aceste situaţii de lucrări
poartă semnătura şi stampila emitentului. Important de reţinut sub acest ultim aspect e că
art.155. alin. (19) Cod fiscal nu impune indicarea în antetul situaţiei de lucrări a persoanei ce
l-a întocmit, lipsa acestei menţiuni fiind o simplă situaţie de fapt care, coroborată cu alte
probe, poate furniza informaţii privind realitatea sau fictivitatea operaţiunii economice. În
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ceea ce priveşte lipsa din factura nr. 69/17.06.2014 a CNP-ului delegatului N., Curtea a reţinut
că nici această menţiune nu este obligatorie conform art. 155 Cod fiscal. Pentru acelaşi
considerent, indicarea greşită în factura nr. 55/3.04.2014 a CNP-ului delegatului, este lipsită
de efecte juridice, în lipsa altor indicii care să confirme o fraudă.
Concluzia instanţei este că neregularităţile reţinute de autoritatea fiscală au un caracter
formal, neputându-se stabili doar pe baza lor că operaţiunea economică este fictivă sau
frauduloasă. Câtă vreme toate trei facturile sunt emise de acelaşi furnizor, una din facturi face
trimitere la contractul încheiat între părţi, iar celelalte două la situaţiile de lucrări aferente
contractului, situaţii de lucrări care au fost prezentate de reclamant, este evident că autoritatea
fiscală putea uşor să verifice realitatea operaţiunii economice prin verificarea contractului
încheiat între părţi. De altfel, pârâta nu susţine că părţile nu ar avea încheiat un contract,
invocând doar nereguli privind CNP-ul delegaţilor şi CIF-ul reclamantei.
În ceea ce priveşte neregulile constatate de autoritatea fiscală la furnizorul SC Y SRL
Curtea a reținut că nu a fost făcută dovada implicării reclamantei într-o eventuală fraudă a
TVA. Relativ la acest aspect, pot fi amintite statuările C.J.U.E. în cauzele reunite C – 80/11 şi
C – 142/11 Mahageben kft şi Nemzeti Ado-es Vahivatal Del-Dunantuli Regionalis Ado
Foigazgatosaga (Direcţia regională de impozite a Del-Dumantul), pe de altă parte şi,
respectiv, domnul David, pe de o parte şi Nemzeti Ado-es Vamhivatal Eszac-alfoldi
REgionalis Ado Foigazgatosaga (Direcţia Regională de impozite a Eszak-Alfold).
În dispozitivul acestei hotărâri s-a stabilit că:
1) Articolul 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a, art. 220 pct. 1 şi art. 226 din Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28.11.2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugată trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici naţionale în temeiul căreia
autoritatea fiscală refuză unei persoane impozabile dreptul de a deduce din valoarea taxei pe
valoarea adăugată pe care o datorează valoarea taxei datorate sau achitate pentru serviciile
care i-au fost furnizate pentru motivul că emitentul facturii aferente acestor servicii sau unul
dintre prestatorii săi a săvârşit nereguli, fără ca această autoritate să dovedească, având în
vedere elemente obiective, că persoana impozabilă respectivă ştia sau ar fi trebuit să ştie că
operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă
săvârşită de emitentul menţionat sau de un alt operator care intervine în amonte în lanţul
prestaţiei.
2) Articolul 167, art. 168 lit. a, art. 178 lit. a şi art. 273 din Directiva 2006/112/CE
trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici naţionale în temeiul căreia autoritatea
fiscală refuză dreptul de deducere pentru motivul că persoana impozabilă nu s-a asigurat că
emitentul facturii aferente bunurilor pentru care se solicită exercitarea dreptului de deducere
avea calitatea de persoană impozabilă, că dispunea de bunurile în cauză şi era în măsură să le
livreze şi că a îndeplinit obligaţiile privind declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată sau
pentru motivul că persoana impozabilă respectivă nu dispune, în plus faţă de factura
menţionată, de alte documente de natură să demonstreze că împrejurările menţionate sunt
întrunite, deşi condiţiile de fond şi de formă prevăzute de Directiva 2006/112 pentru
exercitarea dreptului de deducere sunt îndeplinite, iar persoana impozabilă nu dispunea de
indicii care să justifice presupunerea existenţei unor nereguli sau a unei fraude în sfera
emitentului menţionat.
În cuprinsul considerentelor s-a reţinut că:
Beneficiul dreptului de deducere nu poate fi refuzat unei persoane impozabile decât în
temeiul jurisprudenţei care rezultă de la punctele 56-61 din Hotărârea Kittel şi Recolta
Reczcling, citată anterior, potrivit căreia trebuie să se stabilească, având în vedere elemente
obiective, că persoana impozabilă, căreia i-au fost furnizate bunurile sau serviciile care îi
servesc de bază pentru a justifica dreptul de deducere, ştia sau ar fi trebuit să ştie că această
operaţiune era implicată într-o fraudă săvârşită de furnizor sau de un alt operator în amonte.
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Într-o altă cauză (PPUH Stehcemp), Curtea a reţinut că, deşi persoana impozabilă
poate fi obligată, în cazul în care dispune de indicii care permit să bănuiască existenţa unor
nereguli sau fraude, să se informeze cu privire la operatorul de la care intenţionează să
achiziţioneze bunuri sau serviciu pentru a se asigura de fiabilitatea acestuia, administraţia
fiscală nu poate impune totuşi, în general, respectivei persoane impozabile, pe de o parte, să
verifice dacă emitentul facturii aferente bunurilor şi serviciilor pentru care se solicită
exercitarea acestui drept dispunea de bunurile în cauză şi era în măsură să le livreze şi dacă şia îndeplinit obligaţiile privind declararea şi plata TVA, pentru a se asigura că nu există
nereguli sau fraude la nivelul operatorilor din amonte sau, pe de altă parte, să dispună de
documente în această privinţă.
În cuprinsul aceleiaşi hotărâri, s-a reţinut că este sarcina administraţiei fiscale care a
constatat fraude sau neregularităţi comise de persoana care a emis factura să stabilească, în
raport de elemente obiective şi fără a solicita din partea destinatarului facturii verificări a
căror sarcină nu îi revine, că acest destinatar ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea
invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind TVA.
Statuările CJUE din hotărârile învederate privind deducerea TVA se aplică mutatis
mutandis şi situaţiei privind rambursarea TVA.
În condiţiile în care reclamanta deţine facturi emise conform prevederilor legale şi a
făcut dovada realității operaţiunii economice, sunt pe deplin incidente dispoziţiile art. 1471
Cod fiscal, care stipulează că:„ (1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA,
conform art. 153, are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă
fiscală, valoarea totală a taxei pentru care, în aceeaşi perioadă, a luat naştere şi poate fi
exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a
dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit
documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 146, persoana impozabilă îşi poate exercita
dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi
formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând
cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de deducere.”
Pentru considerentele învederate, Curtea a anulat în parte decizia de impunere nr. FSV
…21/17.12.2014 în sensul admiterii la rambursare şi a sumei de 31.712 lei pentru care, prin
decizia de impunere s-a respins rambursarea şi să dispună restituirea acesteia către
reclamantă. Cum reclamanta a solicitat şi plata dobânzilor la suma restituită, începând cu data
reţinerii acesteia, reţinere care în speţă s-a realizat la data emiterii deciziei de impunere când
s-a dispus doar rambursarea parţială a TVA, Curtea, în temeiul art. 124 Cod procedură fiscală,
văzând şi statuările Curţii Constituţionale din decizia nr…94/2015 prin care s-a decis că
dobânda trebuie calculată de la data indisponibilizării sumei a cărei restituire se cere, a admis
şi acest capăt de cerere şi a dispus obligarea pârâtei Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice S. la plata dobânzii fiscale calculată de la data de17.12.2014 (data refuzului de
rambursare) până la data restituirii.
Curtea a admis în parte cererea de anulare a deciziei nr.5584/2015, emisă de către
DGRFP I., cu privire la respingerea contestaţiei administrative împotriva deciziei de
impunere, pentru aceleaşi considerente pentru care a fost anulată şi decizia de impunere.
Pârâta a reţinut în mod legal necompetenţa sa materială în ceea ce priveşte soluţionarea cererii
de restituire a TVA respinsă la rambursare, aceasta revenind AJFP S. potrivit OMF nr.
263/2010, astfel încât, sub acest aspect, decizia este legală.
În ceea ce priveşte cererea de anulare a raportului de inspecţie fiscală, Curtea a
apreciat că este inadmisibilă, acest raport nefiind un act administrativ în înţelesul art.2 lit. c
din Legea nr. 554/2004 întrucât nu produce efecte juridice concrete, ca urmare a naşterii sau
stingerii unui raport juridic. Raportul de inspecţie fiscală este un act în care se prezintă
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constatările inspecţiei din punct de vedere faptic şi legal, deci prin el nu se stabilesc, modifică
sau sting drepturi şi obligaţii fiscale, rolul său fiind acela de a sta la baza emiterii deciziei de
impunere (conform art. 109 Cod procedură fiscală), care are calitatea de act administrativ.
22. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrativ-fiscale – art.214 alin. (1)
lit. a din Codul de procedură fiscală. Condiţii. Relevanţa art. 244 din Codul de
procedură civilă.
Dispoziţiile Codului de procedură fiscală nu impun condiţia începerii urmăririi
penale, aşa cum impunea art. 244 alin. (1) pct. 2 din vechiul Cod de procedură civilă (care
oricum nu este incident în speță în raport de data declanşării procesului) şi cum prevede art.
413 alin. (1) pct. 2 din Noul Cod de procedură civilă care se referă la suspendarea
soluţionării procesului, nu a contestaţiei administrative fiscale. Recurenta nu aduce critici
concrete împotriva argumentelor reţinute de prima instanță, respectiv împotriva existenţei
înrâuririi hotărâtoare a infracţiunilor asupra soluției din procedura administrativă,
limitându-se doar la afirmaţia că nu s-a început urmărirea penală şi că prejudiciul va putea
fi recuperat de la persoanele fizice care au săvârşit infracţiunile imputate.
(Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr.573/10.05.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. 44../86/2015 reclamanta SC X SA – prin AA. a formulat
contestaţie împotriva deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de Inspecţia fiscală pentru persoane juridice înregistrată sub nr. 80233 din data de
18.12.2014 precum şi a Raportului de inspecţie fiscală şi a Procesului verbal înregistrate sub
acelaşi număr emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S. – Inspecţia Fiscală
Contribuabili Mici solicitând revocarea parţială a acesteia pentru netemeinicie şi nelegalitate.
Prin sentinţa nr. 29 din 14 ianuarie 2016, Tribunalul Suceava – Secția de contencios
administrativ și fiscal a respins atât excepţia cât şi acţiunea formulată de reclamanta SC X
SA– prin AA. în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice S. – Inspecţia Fiscală Contribuabili Mici, ca nefondată.
Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamanta SC X SA criticând-o pentru
nelegalitate.
Motivându-şi recursul, reclamanta a arătat că termenul de decădere, în cazul dat, este
imperativ şi absolut şi nu poate fi, de regulă, nici suspendat şi nici întrerupt. Este de asemenea
incompatibil şi cu repunerea în termen.
Astfel, fiind o dispoziție imperativă a legii, a fost obligată să exercite acest drept în
intervalul de timp acordat sub sancțiunea stingerii acestuia așa cum este prev. de art. 11 din
Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, care precizează că cererile pentru
anularea unui act administrativ nu pot fi introduse mai târziu de un an de la data emiterii
actului, acest termen dat de lege fiind termen de decădere.
Faţă de aceste considerente, a arătat că instanţa de fond în mod greșit a respins
acțiunea.
În al doilea rând, a arătat că motivarea recursului s-a bazat pe faptul că excepţia de
inadmisibilitate privind cererea de chemare în judecată solicitată de Ministerul Finanțelor
Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - DGFPM I. a fost respinsă de instanţa de
fond, deci calea administrativă de recurs grațios a fost realizată.
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Reclamanta a mai arătat că măsura stabilită în Decizia nr. 5716/14.10.2015 de către
M.F.P.– ANAF-DGFP I. de suspendare a soluţionării cauzei are la bază grave greşeli juridice,
respectiv la art. 244 Codul de procedură civilă se stabileşte:
„(l) Instanţa poate suspenda judecata:
l. când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui
drept care face obiectul unei alte judecăţi;
2. când s-a început urmărirea penala pentru o infracţiune cate ar avea o înrâurire
hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează" sa sc dea",
Cu privire la prevederile articolului de lege anterior reclamanta face următoarele
precizări;
a). „La alin. (1) pct.2 Cod procedură civilă prevede că "instanţa poate suspenda
judecata când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea înrâurire
hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează a se da.
A menţionat că din economia textului rezultă că suspendarea poate fi dispusă doar în
situaţia enunţată şi în contextul căreia urmărirea priveşte părţile în litigiu şi aceasta are o
înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei (Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios
administrativ şi fiscal, Decizia nr. 4255/2004, în Buletinul Jurisprudenţei 2004, p. 260)";
b). „Simplul fapt că se efectuează cercetări pentru soluţionarea plângerii penale, nu
constituie un indiciu cu privire la săvârşirea infracţiunii, atâta timp cât nu s-a declanşat
urmărirea penală, ci reprezintă doar o simplă ipoteză, o eventualitate care nu face aplicabile
dispoziţiile art. 244 pct. 2 Cod procedură civilă – Decizia nr. 309/1999, republicată şi,
c). „Dacă nu s-a început urmărirea penală, ci se efectuează numai cercetări pentru
soluţionarea plângerii penale, nu se poate dispune suspendarea.
A mai arătat că nu a fost îndeplinită condiţia esenţială pentru suspendarea soluţionării
cauzei, respectiv cea a declanşării urmăririi penale, decizia luată fiind astfel ilegală.
Procesul-verbal contestat stabileşte datorii către bugetul statului în sarcina persoanei
juridice, societatea reclamantă, iar nu în sarcina persoanelor fizice cercetate penal.
A mai arătat că obligaţiile astfel stabilite sunt în sarcina reclamantei. În măsura în care
în procesul-verbal a fost reţinut că vinovăţia inculpaţilor în producerea acestor prejudicii, se
constată că ele sunt acoperite de societatea comercială în baza procesului – verbal, reclamanta
va fi despăgubită de la făptuitori, aceasta numai în situaţia în care acţiunea de contencios
administrativ a reclamantei va fi respinsă.
În condiţiile cazului supus judecăţii, inspectorii ANAF au determinat blocarea
integrală a activității societăţii reclamante prin:
- punerea sechestrului asigurator asupra bunurilor societăţii reclamante a blocat
activitatea ce urma a fi efectuată pentru modernizarea clădirilor şi darea în folosinţă a unui
hotel şi a unei agenţii de turism;
- blocarea conturilor unităţii a paralizat orice activitate comercială şi suspendarea
rezolvării contestaţiei reclamantei pe baza unor constatări aberante ale agenţilor ANAF
(încadrarea persoanelor juridice la persoane fizice, susţinerea că alte persoane fizice şi/sau
juridice trebuie să suporte cheltuielile de funcţionare ale SC X SA fără ca acestea să fie
decontate, considerarea că provizioanele se aplică pentru fapte viitoare şi nu pentru fapte
trecute supuse judecăţii.
Prin întâmpinare, DGRFP I. a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi
menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei pronunţare de instanţa de fond.
Curtea de Apel Suceava – Secția de contencios administrativ și fiscal, prin decizia
nr.573/10.05.2016, a respins recursul, ca nefondat, reţinând următoarele:
Prima instanță a apreciat că este incident articolul 214 alin. (1) lit a) Cod procedură
fiscală, care permite suspendarea soluţionării contestaţiei administrative în situaţia sesizării
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organelor penale cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni ce are o înrâurire
hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a fi dată în procedura administrativă.
Aşadar ceea ce trebuie stabilit în cauză e dacă textul de lege indicat e sau nu incident
în speţă. Sub acest aspect, motivele de recurs privind suspendarea soluționării procesului
civil– art. 244 Cod procedură civilă – sunt lipsite de relevanţă, în discuţie nefiind suspendarea
cauzei, ci suspendarea soluţionării unei contestaţii administrative. Dispozițiile Codului de
procedură fiscală nu impun condiţia începerii urmăririi penale aşa cum impunea art. 244 alin.
(1) pct. 2 din vechiul Cod de procedură civilă (care oricum nu este incident în speță în raport
de data declanşării procesului) şi cum prevede art. 413 alin. (1) pct. 2 din Noul Cod procedură
civilă care se referă la suspendarea soluţionării procesului nu a contestaţiei administrative
fiscale.
Nici celelalte motive de recurs nu sunt întemeiate. Prima instanţă a învederat de ce
sunt incidente dispozițiile art. 214 alin. (1) lit.a) din Codul de procedură fiscală printr-o
trimitere concretă la faptele ce ar putea constitui infracţiuni şi la incidenţa acestora asupra
soluţionării contestaţiei administrative. Recurenta nu aduce critici concrete împotriva
argumentelor reţinute de prima instanță, respectiv împotriva existenţei înrâuririi hotărâtoare a
infracţiunilor asupra soluției din procedura administrativă, limitându-se doar la afirmaţia că
nu s-a început urmărirea penală şi că prejudiciul va putea fi recuperat de la persoanele fizice
care au săvârşit infracţiunile imputate. Nici motivele privind punerea sechestrului şi blocarea
conturilor nu sunt întemeiate, întrucât prin aceste motive nu se critică argumentele primei
instanţe şi nici nu prezintă relevanţă sub aspectul incidenţei art. 214 alin. (1) lit. a) din Codul
de procedură fiscală. Neîntemeiat este şi motivul privind depăşirea termenului de decădere de
un an întrucât în ceea ce priveşte contestarea în instanţă a actelor administrativ fiscale,
obiectul îl constituie decizia dată în soluționarea contestaţiei administrative, nu decizia de
impunere – art. 218 Cod procedură fiscală.
23. Amendă contravențională. Obligație fiscală. Condițiile compensării.
Pe durata suspendării procesului verbal de contravenţie se întrerupe temporar atât
dreptul autorităţii de a executa actul (de a stinge creanţa bugetară pe calea executării silite)
cât şi obligaţia corelativă a beneficiarului de a stinge obligaţia fiscală prin una din
modalităţile prevăzute la art. 24 Cod procedură fiscală, această obligaţie fiind amânată până
la soluţionarea definitivă a plângerii contravenţionale.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 931 din 20.09.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 09.02.2016 sub numărul 5../86/2016, reclamanta S.C. A.
SRL, prin administrator PS, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice I. a solicitat anularea Deciziei nr. 2/27.01.2016 de soluţionare a contestaţiei
administrative nr. 7275/18.01.2016 şi Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale nr.
13.../16.12.2015, ambele emise de intimată, pentru suma de 13.177 lei, reprezentând
compensarea între amenda stabilită prin procesul verbal de contravenţie seria DGAF nr.
0031430 din data de 24.11.2015 (venituri din amenzi Antifraudă) şi suma taxei pe valoarea
adăugată aprobată la rambursare, aferentă decontului lunii septembrie 2015, nr. 42486/
26.10.2015 (TVA de rambursat), motivat de faptul că la data de 16.12.2015 nu erau
îndeplinite condiţiile exprese prevăzute de art. 116-117 alin. (6) – (8) din O.G. nr. 92/2003
privind vechiul Cod de procedură fiscală, creanţele între care a operat compensarea – venituri
din amenzi Antifraudă şi TVA de rambursat, nefiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile.
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Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi menţinerea
actelor administrative fiscale ca legale cu precizarea că creanţa fiscală reprezentând amenda
contravenţională avută în vedere la efectuarea operaţiunii de compensare nu face parte din
categoria obligaţiilor menţionate de art. 113 ind. 1 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003.
În egală măsură, reclamanta nu poate invoca nelegalitatea actului administrativ fiscal
în condiţiile în care nu a depus minime diligenţe pentru a aduce la cunoştinţa organelor fiscale
faptul că a formulat plângere împotriva actului de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
Prin sentinţa nr. 701 din 19 mai 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. prin
administrator PS în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
I., cu sediul ales la AJFP S, a anulat decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale
13../26.12.2015 şi decizia nr. 2 din 27.01.2016 emise de pârâtă şi a admis cererea privind
cheltuielile de judecată şi a obligat pârâta la plata către reclamanta a sumei de 50 lei cu titlu
de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate, în termen legal, a
promovat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice S.
În motivarea căii de atac promovate, recurenta a susţinut că - în opinia sa – nu au fost
respectate dispoziţiile art. 425 alin. (1) lit. b) Cod procedură civilă şi că garanţia procesuală a
respectării dreptului la apărare este tocmai motivarea hotărârii judecătoreşti, partea fiind
îndreptăţită să cunoască raţiunile pentru care argumentele sale au fost respinse de către
instanţa de judecată, iar în măsura în care raţionamentul instanţei încalcă prevederile legale să
îl cenzureze prin intermediul căilor de atac. A precizat că, analizând motivarea oferită de
instanţa de fond, se constată că aceasta a omis să analizeze apărările invocate de pârâtă prin
întâmpinarea depusă şi a omis să arate considerentele pentru care s-a dispus respingerea
acestora. Lipsa motivării, în forma şi limitele circumscrise de dispoziţiile art. 425 Cod
procedură civilă, este echivalentă necercetării fondului şi atrage casarea sentinţei recurate şi
trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Admiţând acţiunea, judecătorul fondului a reţinut că procesul verbal de contravenţie
nu avea calitatea de titlu de creanţă la data emiterii de către pârâtă a deciziei de compensare
nr. 137101/16.12.2015, fiind formulată plângere contravenţională în termenul prevăzut de art.
31 din O.G. nr. 2/2001, prima instanţă concluzionând că operaţiunea de compensare nu a
respectat dispoziţiile art. 116 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 republicată, potrivit cărora
compensarea se efectuează la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe,
lichide şi exigibile.
A apreciat că aspecte reţinute de tribunal sunt neîntemeiate şi urmează a fi cenzurate
de instanţa de control judiciar prin admiterea căii de atac.
Conform prevederilor art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea suspendă executarea. Din
interpretarea textului legal anterior menţionat rezultă că formularea plângerii contravenţionale
are ca efect suspendarea executării actului de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în
sensul că sancţiunea contravenţională a amenzii nu poate fi stinsă pe calea executării silite.
În domeniul valorificării creanţei fiscale, potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 92/2003
republicată privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
executarea silită reprezintă o modalitate de stingere a creanţelor fiscale. În acest sens sunt
dispoziţiile art. 24 din actul normativ sus menţionat, potrivit cărora creanţele fiscale se sting
prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi
prevăzute de lege. Ca atare, suspendarea de drept a executării silite a actului de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor ca urmare a formulării unei plângeri contravenţionale nu
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împiedică ca amenda respectivă să fie stinsă prin una din dintre celelalte modalităţi prevăzute
de art. 24 Cod de procedură fiscală, în speţă prin compensare.
A susţinut recurenta că normele juridice privind administrarea creanţelor fiscale sunt
derogatorii de la dreptul comun, fiind aplicabil principiul specialia generalibus derogant;
contrar celor reţinute de prima instanţă, apreciază că formularea plângerii contravenţionale nu
afecta caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei fiscale, iar operaţiunea de compensare
respectă exigenţele O.G. nr. 32/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
A învederat faptul că operaţiunea de compensare se efectuează între obligaţiile fiscale
restante ale debitorului şi creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit
sau de plată de la buget.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi în principal trimiterea
cauzei pentru rejudecare la Tribunalul Suceava, iar în subsidiar admiterea acţiunii, casarea
sentinţei şi în rejudecare respingerea acţiunii.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, reclamanta-intimată a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei Tribunalului Suceava ca legală şi temeinică.
În susţinerea acestui punct de vedere a precizat că pentru a hotărî astfel, tribunalul a
reţinut, în esenţă, că la data de 16 decembrie 2015 nu erau îndeplinite condiţiile exprese
prevăzute de art. 116 - 117 alin. (6) – (8) din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, creanţele între care a operat
compensarea - venituri din amenzi Antifraudă şi TVA de rambursat nefiind deopotrivă certe,
lichide şi exigibile. A mai arătat că potrivit prevederilor art. 32 alin. (3) din Ordonanţa nr.
2/2001 cu modificările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea
suspendă executarea.
Având în vedere plângerea contravenţională formulată la data de 10 decembrie 2015
înregistrată pe rolul instanţei de judecată Judecătoria Suceava sub nr. 8482/334/2015, având
în vedere prevederile art. 116 din Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
corect s-a reţinut că nu erau îndeplinite condiţiile de la alin. (4) – (5) ale textului de lege
amintit.
A susţinut intimata că nu interesează în speţă modalitatea de reglementare, potrivit
Codului de procedură fiscală a obligaţiilor fiscale care nu sunt considerate restante, nici faptul
că printre acestea nu se regăsesc amenzile contravenţionale contestate, de vreme ce
formularea plângerii contravenţionale suspendă ope legis sancţiunile contravenţionale, ceea ce
conduce la concluzia la care corect a ajuns instanţa de fond, că la data de 16 decembrie 2015
nu erau îndeplinite prevederile art. 116 şi 117 alin. (6) – (8) din Ordonanţa nr. 92/2003.
Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a
motivelor de recurs formulate, Curtea constată că recursul nu este fondat, având în vedere
următoarele:
Problema de drept supusă prezentului recurs se rezumă în esenţă la a stabili dacă
amenda contravenţională stabilită printr-un proces verbal de contravenţie contestat în instanţă
poate fi considerată o obligaţie fiscală restantă supusă regulilor compensării.
Conform prevederilor art. 32 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 plângerea suspendă
executarea şi este de necontestat că la data emiterii deciziei de compensare plângerea
contravenţională împotriva procesului verbal seria DGAF nr. 0031.../24.11.2015 nu era
soluţionată definitiv.
Procesul verbal de contravenţie este un act administrativ cu caracter individual şi ca
urmare suspendarea executării lui are aceleaşi caracteristici ca ale suspendării oricărui alt act
administrativ.
Suspendarea executării unui act administrativ este operaţia de întrerupere temporară a
efectelor juridice produse de un act juridic. În fapt, suspendarea reprezintă o situaţie
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temporară urmând ca după soluţionarea plângerii contravenţionale procesul verbal de
contravenţie să-şi recapete caracterul executoriu sau să înceteze complet a mai produce efecte
juridice dacă a fost anulat.
Prin urmare, şi pe durata suspendării procesului verbal de contravenţie se întrerupe
temporar atât dreptul autorităţii de a executa actul (de a stinge creanţa bugetară pe calea
executării silite) cât şi obligaţia corelativă a beneficiarului de a stinge obligaţia fiscală prin
una din modalităţile prevăzute la art. 24 Cod procedură fiscală, această obligaţie fiind amânată
până la soluţionarea definitivă a plângerii contravenţionale.
În aceste împrejurări, creanţa fiscală rezultată din amendă nu îndeplineşte condiţia de a
fi exigibilă deoarece data scadenţei a fost amânată printr-o dispoziţie legală, respectiv art. 32
alin. (3) din O.G. nr. 2/2001.
Cum potrivit art. 116 alin. 4 Cod procedură fiscală „compensarea operează de drept la
data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile”, iar aşa cum
s-a arătat amenda stabilită prin procesul verbal seria DGAF, nr. 0031.../24.11.2015 nu este
scadentă, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare şi interpretare a legii şi
prin urmare în temeiul art. 496 şi 488 alin. (1) pct. 8 va respinge recursul ca nefondat.
24. Decizie de impunere. Conţinutul economic real al tranzacţiei economice.
Lipsa de incidenţă a art. 11 alin. (1) Cod fiscal. Ineficienţa juridică a unor apărări în
drept ale autorităţii fiscale, în raport de temeiul legal reţinut în decizia de impunere.
Dată fiind starea de fapt învederată şi temeiul legal al deciziei de impunere - art. 11
alin. (1) pct. 1 din Codul Fiscal, motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 17 din O.G.
nr. 99/2000 sunt lipsite de relevanţă, întrucât se invocă un cu totul alt temei legal decât acela
reţinut în actul administrativ fiscal contestat şi o altă situaţie de fapt. Or, obiectul acţiunii îl
constituie decizia de impunere emisă de pârâtă şi verificarea aspectelor de fapt şi de drept
reţinute în această decizie nu a altor aspecte relevate prin apărările acesteia. De altfel, ca o
menţiune suplimentară, se poate reţine că produsele procurate de reclamantă au fost vândute
la un preţ mai mare decât cel de achiziţie.
Nu i se poate impune unui agent economic vânzarea unui produs la un anumit preţ în
condiţiile în care, potrivit art. 135 din Constituţie, economia României este economie de
piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. Dacă există suspiciuni de evaziune fiscală, se
pot antama măsuri ce privesc sfera dreptului penal unde, pe baza unui probatoriu mai
elaborat şi specific se poate stabili dacă s-au ascuns venituri, faptă ce a avut drept consecinţă
diminuarea taxelor şi impozitelor. Însă, în speţă, în raport de probatoriul prezentat şi de
temeiul legal indicat în decizia de impunere, nu se poate susţine că tranzacţiile efectuate de
reclamant nu au un scop sau caracter economic.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 830 din 13.09.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava, Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. 59../86/2015 din data de 08 decembrie 2015, reclamanta SC M.
SRL în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. a solicitat
a se dispune:
- anularea Deciziei de impunere nr. 58../12.11.2015 emisă de către pârâtă de
soluţionare a contestaţiei formulată împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-SV 6../1.07.2013;
- anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală nr. F-SV 6../1.07.2013 emise în baza Raportului de inspecţie
fiscală nr. F-SV 5../27.06.2013 ce are ca obiect suma de 86.534 lei;
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- anularea Raportului de inspecţie fiscală nr. F-SV 5../27.06.2013 ce a stat la baza
emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de
inspecţia fiscală DT. F-SV 6../1.07.2013;
- obligarea la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 474 din 24 martie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta SC M. SRL în contradictoriu
cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice S.; a anulat deciziile contestate şi Raportul de inspecţie fiscală contestat; a
obligat pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată de 950 lei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice I. prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice S.,
criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea recursului, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 pct. 8 din Codul de
procedură civilă, pârâta a arătat că, în fapt, în urma inspecţiei fiscale desfăşurate pentru
perioada 17.06.2009 -31.10.2012 1a S.C. M. S.R.L, organele de inspecţie fiscală au constatat
că în perioada februarie 2011- decembrie 2012, petenta a efectuat achiziţii intracomunitare de
cartofi, bunuri cu risc fiscal mare (fructe şi legume), fără a deţine spaţii de depozitare
adecvate, fără a avea personal angajat cu contract de muncă care să efectueze operaţiunile
comerciale şi fără să deţină mijloace de transport aferente efectuării de transport de marfă
pentru a comercializa cartofii în pieţe, târguri şi oboare.
Pentru veniturile realizate societatea utilizează aparat de marcat electronic fiscal, pe
bază de bonuri fiscale emise, cantităţile vândute pe fiecare bon fiscal fiind între 25 kg - 6.000
kg, iar preţul mediu de vânzare cu amănuntul a fost de 0,39 lei/kg.
Din analiza preturilor medii practicate pe piaţă în perioada respectivă de altă societate
cu activitate similară, precum şi din cele comunicate de Direcţia de Agricultură S. şi cele
publicate de Ministerul Finanţelor Publice pentru calculul arendei pentru anul 2012, rezultă că
societatea reclamantă a vândut mărfurile la preţuri subevaluate.
Organele de inspecţie fiscală au procedat la reîncadrarea tranzacţiilor efectuate la
preţul cel mai mic practicat pe piaţă, respectiv la preţul de vânzare cu amănuntul de 0,6 lei/kg,
în temeiul dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Conform textului legal sus menţionat, la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe
în înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscal pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu
are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei.
Art. 17 din O.G. nr. 99/2000 rep. privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă prevede: „Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 16 lit. a) - c), e) - i), precum şi în cazul produselor aflate
în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice
vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în
reglementările legale în vigoare”.
Tranzacţiile efectuate de reclamantă nu se încadrează în categoria celor prevăzute de
art. 16 lit. a) - c), e) - i) din O.G. nr. 99/2000 rep., astfel încât în mod legal au fost stabilite
suplimentar creanţele fiscale cu titlu de taxă pe valoarea adăugată, cu accesoriile fiscale
aferente.
Pentru considerentele învederate, recurenta pârâtă a solicitat admiterea recursului,
casarea sentinţei atacate şi, în rejudecare, respingerea acţiunii.
Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata reclamantă a solicitat respingerea
recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.
În motivare, intimata reclamantă a arătat că obligaţiile suplimentare stabilite în sarcina
societăţii sunt rezultatul interpretării tendenţioase a informaţiilor culese de pe piaţă, cu privire
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la preţurile practicate la vânzarea de bunuri asemănătoare celor comercializate de
contestatoare şi fără respectarea principiilor generale de conduită în administrarea
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, astfel
cum sunt acestea menţionate în art. 5, 6, 7 Cod procedură fiscală.
Astfel cum au reţinut şi organele de control, societatea deţine pentru întreaga cantitate
de marfă facturi emise cu respectarea dispoziţiilor legale, toate aceste documente şi
operaţiunile aferente fiind înregistrate şi declarate în evidenţele contabile.
Pentru vânzările efectuate, reclamanta a emis bonuri fiscale, iar vânzările s-au efectuat
conform principiului pieţei libere, societatea obţinând profit.
Astfel, intimata reclamantă solicită a se observa că nu există o dispoziţie legală care să
impună comerciantului să vândă la un anumit preţ, chiar şi sub cel de achiziţie. Mai mult, nu
poate fi vorba de vânzare în pierdere, preţul practicat fiind superior preţului de achiziţie (0,11
lei, preţ de vânzare 0,39 lei) şi având în vedere calitatea mărfurilor (categoria a III-a), cartofii
fiind mici şi nesortaţi.
Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea reţine că recursul nu este întemeiat,
pentru următoarele considerente:
Prin decizia de impunere ( f. 14 - 18 dosar fond), reclamantei i se impută faptul că în
perioada februarie 2011 – decembrie 2012 societatea a efectuat achiziţii intracomunitare de
cartofi, bunuri cu risc fiscal mare (fructe şi legume), operaţiuni monitorizate conform
OPANAF 406 şi 506 din 2012.
Pentru veniturile realizate societatea utilizează aparat de marcat electronic fiscal, pe
bază de bonuri fiscale emise, cantităţile vândute pe fiecare bon fiscal fiind între 25 – 6000 kg,
iar preţul mediu de vânzare cu amănuntul, în perioada februarie 2011 – decembrie 2012 a fost
de 0,39 lei/kg.
A apreciat autoritatea fiscală că preţul de 0,39 lei/kg (cartofi) nu este preţul real (acesta
fiind de fapt mai mare) şi că nu reflectă conţinutul economic real al tranzacţiei economice.
În drept, au fost reţinute dispoziţiile art. 11 alin. (1) pct. 1 din Codul fiscal care
prevede că: „La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuţii sociale
obligatorii, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop
economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacţii/
activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei/activităţii.
Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca urmare a
neluării în considerare a unei tranzacţii sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei
tranzacţii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu scopul şi conţinutul tranzacţiei
ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, precum şi a tuturor mijloacelor de
probă avute în vedere pentru aceasta.”
Dată fiind starea de fapt învederată şi temeiul legal al deciziei de impunere, motivele
de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 17 din O.G. nr. 99/2000, care interzic vânzarea
produselor în pierdere sunt lipsite de relevanţă, întrucât se invocă un cu totul alt temei legal
decât acela reţinut în actul administrativ fiscal contestat şi o altă situaţie de fapt. Or, obiectul
acţiunii îl constituie decizia de impunere emisă de pârâtă şi verificarea aspectelor de fapt şi de
drept reţinute în această decizie, nu a altor aspecte relevate prin apărările acesteia. De altfel,
ca o menţiune suplimentară, se poate reţine că produsele procurate de reclamantă au fost
vândute la un preţ mai mare decât cel de achiziţie.
Nici celelalte motive de recurs nu sunt întemeiate. Autoritatea fiscală a reîncadrat
tranzacţiile la preţul cel mai mic practicat de alţi agenţi economici – 0,6 lei/kg (fiind indicaţi
doar doi agenţi în acest sens) fără a se avea însă în vedere faptul că preţul de vânzare a fost
mai mare decât cel de achiziţie, societatea obţinând profit, împrejurare care dovedeşte scopul
economic al tranzacţiei. De altfel prin decizia de impunere contestată s-a stabilit doar o
diferenţă de impozit pe profit şi o diferenţă de TVA.
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Aşadar, în condiţiile în care societatea comercială a obţinut profit din vânzări şi a
învederat o serie de motive rezonabile pentru care produsele au fost vândute la un preţ mai
redus, respectiv lipsa depozitelor, a mijloacelor de transport, calitatea inferioară a produselor,
instanţa apreciază că nu se impunea reîncadrarea tranzacţiei. Nu i se poate impune unui agent
economic vânzarea unui produs la un anumit preţ în condiţiile în care, potrivit art. 135 din
Constituţie, economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi
concurenţă. Dacă există suspiciuni de evaziune fiscală, se pot antama măsuri ce privesc sfera
dreptului penal unde, pe baza unui probatoriu elaborat şi specific, se poate stabili dacă s-au
ascuns venituri, faptă ce a avut drept consecinţă diminuarea taxelor şi impozitelor. Însă, în
speţă, în raport de probatoriul prezentat şi de temeiul legal indicat în decizia de impunere, nu
se poate susţine că tranzacţiile efectuate de reclamant nu au un scop sau caracter economic.
25. TVA – greşita deducere a taxei în ipoteza furnizorilor neînregistraţi în scop
de TVA, respectiv declaraţi inactivi. Refuz nejustificat al organelor fiscale de
recunoaştere a incidenţei în speţă a cazului de scutire de la plata taxei stipulat de art.
143 alin. (2) lit. a Cod fiscal pe motivul neînregistrării în scop de TVA a partenerului
comercial din UE
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) ind. 2 din Codul fiscal (forma în vigoare la data
exercitării dreptului de deducere), beneficiarii care achiziţionează bunuri de la contribuabili
după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi nu beneficiază de
dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor
respective.
Curtea apreciază că nu este excesiv a pretinde contribuabilului efectuarea de minime
verificări prealabil exercitării dreptului de deducere, printre acestea numărându-se şi
cercetări privind înregistrarea furnizorului în scop de TVA. În cauză, societăţile comerciale
fuseseră declarate ca fiind contribuabili inactivi prin Ordin al Preşedintelui ANAF, fiind
înscrise în Registrul contribuabililor inactivi, accesibil persoanelor interesate inclusiv online.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 214 din 13.09.2016)
Prin acțiunea înregistrată pe rolul Curții de Apel Suceava la data de 25 martie 2016 și
înregistrată sub nr. 26../39/2016, reclamanta S.C. A. SRL în contradictoriu cu pârâtele
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili și Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare
a Contestațiilor a solicitat, în principal, anularea Deciziei de Impunere privind obligaţiile
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC
2122 din data de 28.08.2015, precum şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din
data de 27.08.2015, iar, în subsidiar, obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de soluţionare a
contestaţiei formulate în cadrul procedurii prealabile administrative, împotriva deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru
persoane juridice nr. F-MC 2122 din 28.05.2015, precum şi a Raportului de inspecţie fiscală
nr. F-MC 237 din 27.08.2015.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost supusă unei inspecţii fiscale de fond
ce a acoperit perioada 1.01.2007 – 31.12.2011, inspecţie începută la 5.09.2012 şi finalizată
prin emiterea Raportului de Inspecţie fiscală nr. F-MC237din 27.08.2015.
În urma verificărilor, echipa de inspecţie fiscală a identificat presupuse nereguli în
ceea ce priveşte modul de constituire, înregistrare, declarare şi virare a taxei pe valoare
adăugată şi a impozitului pe dividende, stabilind următoarele sume suplimentare de plată în
sarcina societăţii reclamante: TVA în sumă de 41.750.872 lei; dobânzi/majorări de întârziere
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aferente TVA în sumă de 44.767.935 lei; penalităţi aferente TVA în sumă de 6.257.553 lei;
impozit pe dividende în sumă de 2.996.904 lei; dobânzi/majorări de întârziere aferente
impozitului pe dividende de 2.226.782 lei; penalităţi aferente impozitului pe dividende în
sumă de 323.035 lei.
Stabilirea sumelor suplimentare a avut la bază următoarele considerente invocate de
echipa de inspecţie fiscală în raportul de inspecţie fiscală nr. F.NC-2122 din 27.08.2015.
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, a arătat că considerentele invocate în
raportul de inspecţie fiscală pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată în sarcina S.C. A.
SRL, respectiv:
- neacordarea deducerii TVA în sumă totală de 40.982.844 lei reprezentând TVA
deductibilă înregistrată prin casierie, echipa de inspecţie invocând lipsa documentelor
justificative pentru înregistrarea acestor operaţiuni;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 431.024,23 lei aferente facturilor de achiziţie
de animale vii de la S.C.B. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor
nu era înregistrat în scopuri de TVA;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 187.424 lei aferentă facturilor de achiziţie de
bovine pentru sacrificare de la S.C. G. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că
acest furnizor era declarat inactiv în perioada 09.10.2010 -31.12.2011, perioadă în care au fost
realizate achiziţiile respective;
- neacordarea deducerii în sumă de 722,52 lei aferentă facturilor de achiziţie de la S.C.
E. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor era declarat inactiv în
perioada 04.05.2011 - 31.03.2011, perioadă în care au fost realizate achiziţiile respective;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 126,48 lei aferentă unei facturi de achiziţie de
la S.C. M. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor era declarat
inactiv la data de 26.10,2011, dată la care a fost realizată achiziţia respectivă;
- stabilirea de TVA colectată în sumă de 148.731 asupra livrărilor intracomunitare
efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale către clientul X. din Suedia, echipa de inspecţie
fiscală considerând, în esenţă, că X. nu a furnizat un cod valid de TVA pentru aceste
operaţiuni, concluzia echipei de inspecţie fiscală bazându-se exclusiv pe comunicările (sau
mai exact pe incompletitudinea comunicărilor) primite din partea autorităţilor fiscale suedeze,
care au confirmat un nume uşor diferit al clientului, respectiv „ AB/X.” şi nu simplu „X.”, şi
nu au transmis toate documentele solicitate de autorităţile fiscale române.
În ceea ce priveşte impozitul pe dividende, a arătat că considerentele invocate în
raportul de inspecţie fiscală pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată în sarcina
societăţii, totalizând 2.996.904 lei, respectiv că asociatul - administrator al S.C. A. SRL nu a
justificat cheltuirea unor sume încasate de la societate cu titlu de rambursare de împrumut în
scopul activităţii economice a societăţii.
În baza Raportului de Inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din data de 27.08.2015 a fost
emisă Decizia de Impunere nr. F-MC 2122/2S.08.2015, comunicate în data de 28.09.2015
prin adresa 3560AIF/10.09.2015.
Împotriva Decizia de Impunere nr. F-MC 2122/28.08.2015 şi a Raportului de inspecţie
fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015 s-a formulat contestaţie, în temeiul art. 205 din O.U.G.
nr. 92/2003, transmisă prin serviciile poştale cu confirmare de primire la 12.10.2015 şi
înregistrată la 15.10.2015, fără a primi vreun răspuns până la data formulării acţiunii.
Referitor la anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122 din 28.08.2015,
precum şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015, a apreciat că aceste
acte administrativ - fiscale sunt nelegale pentru următoarele considerente:
Cu privire la nerespectarea prevederilor Codului de procedură fiscală referitoare la
durata maximă a inspecţiei fiscale a arătat că inspecţia fiscală a început la data de 05.09.2012
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conform avizului nr. 74 din data de 06.08.2012, şi s-a finalizat prin emiterea Raportului de
inspecţie fiscală la data de 27.08.2015. În tot acest timp, conform deciziilor de suspendare
comunicate societăţii reclamante, inspecţia a fost suspendată între următoarele date: între data
de 05.09.2012 şi data de 07.10.2012, conform deciziei de amânare a inspecţiei fiscale
comunicate de organele de inspecţie fiscală în data de 11.09.2012; între data de 26.08.2013 şi
data de 28.04.2014, conform deciziei de suspendare în vederea efectuării de controale
încrucişate comunicate societăţii şi reluării inspecţiei notate în Registrul unic de control al
societăţii; între data de 06.05.2014 şi data de 08.06.2015, conform deciziei de suspendare în
vederea efectuării de controale încrucişate comunicate societăţii şi reluării inspecţiei notate în
Registrul unic de control al societăţii.
În apărare a invocat dispoziţiile art. 104 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 92/2003 şi a
susţinut că durata maximă de 6 luni a inspecţiei fiscale a fost cu mult depăşită în cazul
inspecţiei fiscale desfăşurate de societate.
În aceste condiţii, consideră că inspecţia fiscală în urma căreia s-au stabilit sumele de
plată suplimentare în sarcina societăţii s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor legale
menţionate, fiind astfel nelegală.
Referitor la stabilirea eronată a tuturor sumelor de TVA deductibilă înregistrate ca
fiind achitate în numerar ca fiind deduse în mod eronat, a arătat că echipa de inspecţie fiscală
a considerat că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru exercitarea dreptului de deducere
pentru toate sumele înregistrate în debitul contului 4426 „TVA deductibilă” în contrapartidă
cu creditul contului 5311 „Casa în lei”, negând astfel dreptul de deducere pentru o sumă totală
de 40.982.844 lei corespunzătoare perioadei controlate, respectiv anii 2007 – 2011. Motivaţia
principală care a stat la baza negării dreptului de deducerea a fost lipsa documentelor
justificative pentru aceste înregistrări contabile.
Pentru a aprecia astfel, echipa de inspecţie fiscală a selectat din registrul jurnal al
societăţii toate înregistrările de TVA deductibilă în contrapartidă cu contul 5311 „Casa în lei”,
fără a analiza fiecare înregistrare în parte în vederea stabilirii existenţei sau lipsei
documentului justificativ care a stat la baza acelei înregistrări contabile. În plus, în calculul
sumelor de TVA selectate în acest mod s-a strecurat şi o eroare materială, echipa de inspecţie
fiscală redând greşit suma aferentă înregistrării din data de 07.04.2011 ca fiind de 370.008 lei,
în timp de suma efectiv înregistrată în contabilitatea societăţii a fost de numai 37.008 lei.
Prin această eroare materială s-a crescut aşadar artificial suma de TVA suplimentară
stabilită în sarcina societăţii cu 333.000 lei.
Susţine că societatea efectuează, în cursul activităţii sale normale, o serie de achiziţii
cu plata în numerar, care sunt justificate cu bonuri fiscale pentru achiziţia de carburanţi sau
chiar cu facturi emise de furnizorii respectivelor bunuri şi servicii, conform prevederilor
legale şi care, în anumite situaţii, datorită volumului mare de documente de procesat în fiecare
zi, au fost înregistrate în contabilitate direct în contrapartidă cu casieria societăţii, fără a se
mai trece printr-un cont de furnizor. Documentele justificative pentru astfel de achiziţii sunt
incluse în jurnalele de cumpărări ale societăţii, jurnale care au fost puse la dispoziţia organelor
de inspecţie fiscală.
A invocat dispoziţiile art. 146 din Vechiul Cod fiscal, coroborat cu prevederile pct. 46
alin. (1) şi (2) din Normele de aplicare a Titlului VI din act normativ şi susţine că documentul
în baza căruia se exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate
în scopul realizării operaţiunilor taxabile este fie factura, fie bonul fiscal emis în condiţiile
O.U.G. nr. 28/1999, ştampilat de furnizor şi având înscrise denumirea cumpărătorului şi
numărul de înmatriculare a vehiculului.
Consideră că cel puţin pentru o parte din sumele înregistrate în contul debitului
contului 4426 „TVA deductibilă” în contrapartidă cu contul 5311 „Casa în lei”, societatea
îndeplineşte toate condiţiile cerute de lege pentru exercitarea dreptului de deducere.
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De asemenea, consideră necesară rectificarea erorii materiale menţionate, care
afectează suma totală de TVA stabilită suplimentar în sarcina societăţii cu 333.000 lei.
Referitor la negarea nejustificată a dreptului de deducere pentru achiziţiile efectuate de
la S.C. B. SRL a arătat că, conform raportului de inspecţie fiscală, organele de inspecţie
fiscală nu au acordat drept de deducere societăţii pentru suma de TVA de 431.024,31 lei,
aferentă achiziţiilor de animale vii pentru sacrificare efectuate de societatea în perioada iulie decembrie 2011. Motivaţia invocată de organele de inspecţie fiscală a fost faptul că acest
furnizor nu era înregistrat în scopuri de TVA, nu a depus declaraţiile 394 şi nici nu a putut fi
găsit la sediul declarat pentru efectuarea controlului încrucişat.
Mai mult decât atât, în raportul de inspecţie fiscală s-a invocat faptul că societatea
avea obligaţia de a verifica existenţa înregistrării în scopuri de TVA a acestui furnizor la
momentul încheierii contractului comercial cu acesta.
Reclamanta S.C. A. SRL a efectuat achiziţii de animale vii pentru sacrificare de la
această societate, societate care, conform datelor disponibile pe pagina de internet a
Ministerului Finanţelor Publice, a fost înfiinţată în data de 26 iulie 2011. Fiind vorba despre o
societate nou înfiinţată, la momentul începerii derulării relaţiilor contractuale cu acest
furnizor, societatea nu a putut verifica informaţii istorice cu privire la bonitatea acestui
furnizor.
Aşadar, ţinând cont de volumul semnificativ al tranzacţiilor derulate numai de
societatea cu S.C.B. SRL, reclamanta a considerat atunci, de bună credinţă, că furnizorul
respectiv demarase şi procedurile de înregistrare în scopuri de TVA, în paralel cu încheierea
contractului comercial cu S.C. A. SRL.
Mai mult decât atât, în informaţiile disponibile la Registrul Comerţului nu mai există,
încă începând din anul 2007, informaţii cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a
societăţilor comerciale, întrucât după 1 ianuarie 2007 înregistrarea în scopuri de TVA se
realizează prin proceduri separate, derulate strict cu organele fiscale şi fără nicio legătură cu
Registrul Comerţului.
De menţionat că în luna iulie 2011, lună în care a început colaborarea dintre S.C. A.
SRL şi S.C.B. SRL, procedura de înregistrare în scopuri de TVA era reglementată de Ordinul
nr. 1967/2011 pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. (1) lit. a sau c din Legea nr. 571/2003 şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unui formular şi de Ordinul 1984/2011 privind stabilirea
criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
Potrivit celor două acte normative, înregistrarea în scopuri de TVA de către societăţile
nou înfiinţate care preconizau că vor depăşi plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul
fiscal, situaţie în care se afla atunci S.C.B. SRL, se realiza prin depunerea Declaraţiei de
înregistrare 010 însoţită de anexa prevăzută de Ordinul 1984/2011.
Procedura de înregistrare în scopuri de TVA presupunea efectuarea unui control la faţa
locului de către organele de inspecţie fiscală, în urma primirii solicitării de înregistrare în
scopuri de TVA, termenul legal de efectuare a acestui control fiind de 3 zile lucrătoare însă, în
practică, acest termen a fost depăşit frecvent datorită numărului mare de solicitări primite de
organele de inspecţie fiscală, raportat la numărul de inspectori disponibili pentru a efectua
acest control la faţa locului.
În acest context al cadrului legislativ în vigoare la acea vreme, societatea, acţionând de
bună-credinţă a considerat justificată întârzierea apariţiei codului de TVA a acestui furnizor
pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, mai ales în contextul în care nu au
existat comunicate oficiale cu privire la actualizarea în timp real sau nu a datelor disponibile
pe această pagină de internet.
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Potrivit art. 153 alin. (8) din Codul fiscal din anul 2011, organele fiscale aveau
obligaţia de a înregistra în scopuri de TVA toate persoanele impozabile care ar fi avut
obligaţia de a solicita înregistrarea şi nu au făcut acest lucru.
Aşadar, în situaţia în care S.C.B. SRL nu ar fi întreprins nici un demers pentru
înregistrarea în scopuri de TVA, având în vedere cifra de afaceri din anul 2011, care conform
datelor de pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice a fost de 2.226.958 lei
(aşadar a fost chiar raportată de această societate conform legii, fiind pe deplin adusă la
cunoştinţa organelor fiscale), depăşind astfel cu mult pragul de înregistrare în scopuri de TVA
de 35.000 Euro valabil în anul 2011 (119.000 lei), reclamanta consideră că organele fiscale
aveau obligaţia legală de a înregistra această societate în scopuri de TVA din oficiu.
În aceste condiţii, consideră că negarea dreptului de deducere a TVA aferentă
achiziţiilor de la acest furnizor este netemeinică şi nelegală, deoarece nu S.C. A. SRL avea
obligaţia legală de verificare a statusului de plătitor de TVA a acestui furnizor, ci chiar
organele fiscale aveau obligaţia legală de a înregistra această societate în scopuri de TVA, din
oficiu. Organele de inspecţie fiscală se prevalează aşadar chiar de propria lor eroare, aceea de
a nu fi înregistrat din oficiu această societate ca şi plătitor de TVA, în ciuda obligaţiei
instituite de lege în acest sens, pentru a stabili obligaţii suplimentare în sarcina societăţii.
Ca un argument suplimentar în susţinerea opiniei sale reclamanta a mai arătat faptul
că, organele fiscale au avut cunoştinţă despre deducerea de către societate a TVA aferentă
unor achiziţii de la S.C.B. SRL cu mult înainte de începerea inspecţiei fiscale, informaţiile
detaliate cu privire la valoarea acestor achiziţii şi Codul fiscal al societăţii furnizoare fiind
raportate conform prevederilor legale de S.C. A. SRL în declaraţiile informative 394 privind
livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.
A mai invocat dispoziţiile art. 7 alin. (3) din vechiul Cod de procedură fiscală şi,
având în vedere faptul că organele fiscale au cunoscut cu mult înainte de începerea inspecţiei
fiscale faptul că unul dintre furnizorii declaraţi ai S.C. A. SRL nu este înregistrat în scopuri de
TVA însă, nu au adus acest lucru la cunoştinţa societăţii mai devreme, consideră că organele
fiscale nu şi-au îndeplinit obligaţiile de îndrumare a contribuabililor presupuse pe rolul activ
atribuit acestora de Codul de procedură fiscală.
De asemenea, consideră că concluzia Curţii în cazul C-80/11 Mahageben este
aplicabilă şi situaţiei de faţă, considerând că dreptul de deducere a TVA nu poate fi
condiţionat de furnizarea dovezii calităţii de persoană impozabilă a furnizorului de către
cumpărător.
Astfel, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, consideră că S.C. A.
SRL nu avea nici măcar obligaţia de a se asigura de calitatea de persoană impozabilă a
furnizorilor săi pentru a-şi asigura dreptul de deducere, prin urmare cu atât mai puţin nu putea
avea obligaţia de a se asigura că acest furnizor era înregistrat în scopuri de TVA, aşa cum
legea îl obliga de altfel să fie.
Referitor la negarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţiile efectuate de la
contribuabili declaraţi inactivi cu încălcarea legislaţiei europene, reclamanta a arătat că în
urma activităţii de inspecţie fiscală, echipa de inspecţie fiscală a considerat drept
nedeductibilă suma totală de TVA de 188.273 lei reprezentând TVA deductibilă aferentă
achiziţiilor de la contribuabili declaraţi inactivi de către organele fiscale astfel: TVA în sumă
de 187.424 lei de la S S.C. G. SRL; TVA în sumă de 722,52 lei de la S.C.E. SRL şi TVA în
sumă de 126,48 lei de la SC M. SRL.
Referitor la acest aspect, a invocat hotărârea CJUE în cauza C 324/11 Toth, care
consideră că dreptul de deducere TVA nu poate fi afectat nici chiar de retragerea autorizaţiei
de funcţionare a unei persoane impozabile furnizoare, aceasta fiind considerată o simplă
formalitate care nu afectează natura economică şi tratamentul din perspectiva TVA a
tranzacţiilor desfăşurate între părţi.
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Aşadar, consideră că declararea unui contribuabil ca inactiv reglementată de legea
română echivalează în substanţă cu retragerea autorizaţiei de întreprinzător individual
prevăzută de legea ungară şi aplicată în cazul menţionat.
Prin urmare, consideră că legea română, prin neacordarea dreptului de deducere a
TVA în cazul achiziţiilor de la furnizori declaraţi inactivi, contravine legislaţiei europene şi
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin urmare ea nu poate fi invocată
împotriva societăţii.
Aşadar, a cerut să se constate nelegalitatea temeiului invocat de organele de control
fiscal pentru neacordarea dreptului de deducere a sumei de TVA de 183.273 lei aferente
achiziţiilor de la contribuabili declaraţi inactivi.
Referitor la stabilirea nejustificată de TVA de plată pentru tranzacţiile efectuate în
decursul anilor 2009 şi 2010 cu X. Suedia a arătat că, în cadrul activităţii de inspecţie fiscală,
echipa de inspecţie fiscală a stabilit în sarcina societăţii TVA suplimentar de 148.731 lei,
corespunzător livrărilor în sumă totală de 184.474,88 Euro efectuate de societatea S.C. A.
SRL în anii 2009 şi 2010, conform facturilor nr. 328, 331 şi 332.
În justificarea deciziei de neacordare a scutirii de TVA pentru aceste livrări
intracomunitare, conform Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237/27.08.2015, organele
de inspecţie fiscală au invocat faptul că în urma consultărilor cu autorităţile fiscale suedeze,
acestea au confirmat o denumire a clientului suedez uşor diferită faţă de cea cunoscută S.C. A.
SRL şi utilizată în facturile de livrări intracomunitare emise (respectiv „AB/X.” în loc de
denumirea „X.” cunoscută de S.C. A. SRL).
Practic, în baza acestei diferenţe neinvestigate de organele de inspecţie fiscală pentru a
vedea în ce condiţii un cod de înregistrare în scopuri de TVA poate releva un nume de
persoană impozabilă compus din numele propriu al unei persoane fizice şi o denumire
comercială, organele fiscale au considerat că lipsa identităţii perfecte între numele de client
utilizat de societate şi numele confirmat de autorităţile suedeze este suficientă pentru a
considera că codul de TVA furnizat nu a aparţinut clientului către care s-a emis factura.
Suplimentar, organele fiscale au invocat faptul că entitatea suedeză către care s-au
întocmit facturile de livrări intracomunitare nu a încheiat un contract cu S.C. A. SRL, fapt
absolut irelevant pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri,
precum şi faptul că cumpărătorul suedez nu a înregistrat sumele în contabilitate, nu le-a plătit
şi nu le-a declarat - aceste concluzii fiind trase absolut abuziv de organele de inspecţie fiscală,
întrucât deşi nu s-a primit vreo comunicare în acest sens din Suedia, ci pur şi simplu
autorităţile fiscale suedeze nu au completat nimic în acest sens în răspunsul transmis, fapt care
în mod evident nu echivalează cu confirmarea absenţei înregistrărilor contabile, plăţilor
(acestea fiind vizibile în extrasele de cont bancar ale societăţii, nefiind necesară confirmarea
autorităţilor suedeze) sau declaraţiilor.
În realitate, tranzacţiile efectuate de societatea cu operatorul intracomunitar X. din
Suedia au fost următoarele:
- livrarea de carne de vită, conform comenzii primite de societate telefonic, pentru care
s-a emis factura 328/18.05.2010 în valoare totală de 53.952,48 Euro, în regim de scutire de
TVA, conform art. 143 alin. 2 lit. a din Codul fiscal. Factura a fost emisă la plecarea
transportului de carne de la societatea cu S.C. A. SRL, clientul efectuând plata în avans în
proporţie de 100 % pentru această comandă. Locul livrării indicat de client a fost în Italia, la
Firpo Carne SRL, Via Nazionale …. La momentul ajungerii la destinaţie a transportului,
clientului a refuzat acceptarea mărfii, anulând practic tranzacţia înainte de perfectarea
acesteia. Prin urmare, marfa a fost returnată la sediul S.C. A. SRL, iar factura de livrare a
cărnii nr. 328 din 18.05.2010 a fost stornată integral prin factura nr. 331 din 18.05.2010. În
schimb, pentru a-şi acoperi cheltuielile de transport ocazionate de această tranzacţie eşuată,
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S.C. A. SRL a emis o factură de penalităţi comerciale, în valoare de 21.600 Euro, respectiv
factura nr. 332/18.05.2010.
Aşadar, în acest caz nu a existat confirmarea de primire a mărfii dată de client pe
avizul de însoţire a mărfii deoarece tranzacţia nu s-a mai perfectat şi marfa a fost integral
returnată. Deşi societatea S.C. A. SRL a încasat iniţial, în avans de livrarea efectivă a mărfii,
întreaga contravaloare de 53.952,48 Euro de la clientul X. din Suedia, aceasta a fost returnată
către clientul respectiv după reţinerea penalităţii de 21.600 Euro.
A mai arătat că în anul 2009 au fost efectuate o serie de livrări intracomunitare de
carne totalizând 163.091,88 Euro, având drept cumpărător X. Suedia, dar cu loc de livrare
indicat de client sediul unei societăţi din Bulgaria, astfel:
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 173/29.01.2009, în valoare totală de
43.227,95 Euro. Destinaţia de livrare indicată de client în acest caz a fost la societatea EMM din Veliko Târnovo, Bulgaria, iar pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 30.01.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 174/23.012009, în valoare totală de
22.241,89 Euro. Destinaţia de livrare indicată de client în acest caz a fost la societatea EMM
din Bulgaria, iar pentru această livrare a fost prezentat organelor de control documentul CMR
şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către reprezentanţii
societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 23.01.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 188/22.02.2009, în valoare totală de
46.443,80 Euro. Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la societatea EMM
din Veliko Târnovo, Bulgaria, iar pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi stampilă, la data de 22.02.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 259/09.04.2009, în valoare totală de
26.283,52 Euro. Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la societatea EMM,
din Veliko Târnovo, Bulgaria, iar pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampila, la data de 10.04.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 265/23.04.2009, în valoare totală de
24.894,72 EUR. Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la societatea EMM,
din Veliko Târnovo, Bulgaria, iar pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 24.04.2009.
Aşadar, absolut toate tranzacţiile de livrare intracomunitare derulate în decursul anului
2009 cu partenerul X. Suedia au fost însoţite de documente justificative care au atestat faptul
că bunurile au ajuns în alt stat membru al Uniunii Europene.
În drept, conform art. 143 alin. (2) lit. a din vechiul Cod fiscal, livrările
intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, livrarea intracomunitară de bunuri este
definită la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, iar instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoare adăugată sunt prevăzute la art. 143, alin. (1) lit. a din Codul fiscal, aprobate prin
Ordinul 2222/2006, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea de TVA pentru livrările
intracomunitare se justifică cu documente potrivit art. 10 din Instrucţiuni.
Întrucât, în ceea ce priveşte livrările intracomunitare de bunuri realizate de societatea
S.C. A. SRL în anul 2009 către X., care a furnizat un cod de TVA suedez în cadrul acestor
tranzacţii, dar a solicitat livrarea bunurilor în Bulgaria, acest lucru fiind atestat şi confirmat de
primitorul bunurilor din Bulgaria pe documentele de transport aferente fiecărei livrări în parte,
consideră că societatea S.C. A. SRL şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile legale ce îi revin
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pentru justificarea aplicării scutirii de TVA pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri
derulate în anul 2009 cu partenerul X.
Faptul că autorităţile fiscale suedeze nu au confirmat existenţa unor achiziţii
intracomunitare în Suedia efectuate şi raportate ca atare de operatorul intracomunitar X. este
pe deplin justificat de contextul în care s-au realizat aceste tranzacţii, întrucât, conform
reglementarilor europene în materie de TVA, locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este în
statul membru în care au sosit bunurile - în acest caz, în Bulgaria.
Este foarte probabil ca X. să fi jucat rolul de intermediar în cadrul unor operaţiuni
triunghiulare, revânzând la rândul său bunurile către societatea bulgară la care acestea au fost
efectiv livrate de societatea S.C. A. SRL.
În cazul unor operaţiuni triunghiulare, pe care S.C. A. SRL nu poate decât să îl
presupună în cazul de faţă, societatea bulgară, şi nu intermediarul X., ar fi avut obligaţia
declarării achiziţiei intracomunitare în Bulgaria şi înregistrării TVA aferente prin taxare
inversă.
Din proiectul de raport de inspecţie fiscală nu reiese faptul că acest scenariu a fost
verificat de echipa de inspecţie fiscală prin solicitarea de informaţii în acest sens la autorităţile
fiscale bulgare.
În ceea ce priveşte eventualele suspiciuni de fraudă care ar putea plana asupra
clientului suedez, a arătat că, în conformitate cu decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
în cazul C-409/04 Teleos, neacordarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare în astfel
de situaţii nu este permisă atâta timp cât nu se demonstrează că furnizorul însuşi a participat la
frauda fiscală realizată de client.
În ceea ce priveşte facturarea de penalităţi comerciale pentru anularea tranzacţiei
intracomunitare de către X. în anul 2010, consideră că acestea au reprezentat tranzacţii în
afara sferei de aplicare a TVA, conform art. 137, alin. (3), lit. b din Codul fiscal, nefiind
cuprinse în baza de impozitare a TVA.
Aşadar, consideră că aplicarea de către organele fiscale de TVA asupra sumei de
21.600 EUR cuprinsă în factura nr. 322/18.05.2010 nu are temei legal, această sumă nefiind
contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de societatea S.C. A. SRL, ci o simplă
penalitate comercială pentru anularea târzie a comenzii pentru motive în afara controlului sau
culpei societăţii sale.
Referitor la impozitul pe dividende, reclamanta susţine că echipa de inspecţie fiscală a
stabilit impozit pe dividende suplimentar în sumă de 2.296.904 lei, în considerarea faptului că
sumele înregistrate în debitul contului 4551 „Asociaţi – conturi curente ” în corespondenţă cu
casa şi cu banca în decursul întregii perioade analizate nu au fost justificate de asociatul
administrator ca fiind cheltuite pentru achiziţii de bunuri şi servicii în scopul desfăşurării
activităţii firmei.
În fapt, sumele înregistrate în contul 4551 „Asociaţi – conturi curente” reprezintă
următoarele:
- în creditul contului 4551 s-au înregistrat: sume datorate de societate către
administrator în baza deconturilor de cheltuieli justificate cu documente de achiziţie, conform
legii, deconturi care arătau cheltuirea prealabilă de către asociatul administrator a unor sume
de bani pentru achiziţii în interesul societăţii; împrumuturi pe termen scurt acordate de
asociatul administrator societăţii, majoritatea în numerar dar şi prin bancă (a se vedea
înregistrările în contrapartidă cu debitul conturilor 5121/5124). Împrumuturile din partea
asociatului administrator au fost absolut necesare în cadrul activităţii societăţii din perioada
2007 - 2011, în această perioadă societatea efectuând o serie de investiţii semnificative care
au implicat şi costuri foarte mari, care au trebuit decontate efectiv către furnizori într-un timp
scurt, creând astfel un deficit de lichidităţi la nivelul companiei. Pentru aceste sume nu s-au
întocmit contracte de împrumut sau alte documente similare, întrucât asociatul administrator
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nu a dorit să perceapă dobânzi pentru astfel de împrumuturi, dorind doar să acopere, în
măsura în care era posibil, necesarul de lichidităţi al societăţii pe termen scurt.
Faţă de acest aspect a solicitat să se constate că o parte din aceste sume au fost aduse
în societate prin virament bancar şi consideră că realitatea tranzacţiilor nu poate fi pusă la
îndoială.
- în debitul contului 4551 s-au înregistrat: sume efectiv restituite asociatului
administrator, prin casierie sau prin bancă; unele stornări ale sumelor înregistrate eronat în
creditul contului 4551, atunci când au survenit astfel de erori, în contextul volumului mare de
operaţiuni de acest tip; renunţări la recuperarea unor sume acordate anterior societăţii ca
împrumut pe termen scurt, recunoscute la venit la nivelul societăţii.
Având în vedere natura sumelor înregistrate în debitul contului 4551, care priveşte
strict rambursarea unor sume acordate cu titlu de împrumut anterior de către asociatul
administrator, consideră că nu se justifică solicitarea echipei de inspecţie fiscală ca asociatul
administrator să dovedească utilizarea acestor sume în interesul societăţii. Dimpotrivă, aceste
sume au reprezentat de la bun început fonduri personale ale asociatului administrator, modul
de utilizare a acestora fiind aşadar complet la latitudinea sa.
O altă concluzie care se desprinde din proiectul de raport întocmit de organele de
inspecţie fiscală este aceea că toate sumele înregistrate în creditul contului 4551, ca şi
împrumuturi acordate de asociatul administrator, au fost operaţiuni realizate strict în scopul
asigurării unui sold debitor suficient de mare pentru contul 5311, realitatea acestor operaţiuni
nefiind acceptată de organele de inspecţie fiscală; pe de altă parte, organele de inspecţie
fiscală consideră că sumele din debitul contului 4551, înregistrate în contrapartidă cu acelaşi
cont de casă, 5311, dar şi cu banca (deşi aceste înregistrări sunt mult mai puţine), afectând
aşadar în principal soldul debitor al contului 5311, au reprezentat ieşiri certe de numerar către
asociatul administrator, pe care organele de inspecţie fiscală le consideră dividend.
De observat că logica acestei interpretări este în mod evident viciată, întrucât nu este
posibil ca debitările contului 5311 să fie fictive, dar creditările lui să fie reale, întrucât acest
lucru ar presupune că s-au plătit efectiv mai mulţi bani decât existau fizic în societate, lucru
absolut absurd.
Reclamanta a mai arătat că nu poate fi de acord cu aplicabilitatea acestui articol de
lege vizavi de situaţia sa specifică, întrucât S.C. A. SRL nu a efectuat niciodată plăţi pentru
bunuri sau servicii furnizate în interesul vreunul asociat. În cazul de faţă, este vorba despre
plăţi efectuate direct către asociat, plăţi care au reprezentat strict rambursări de împrumuturi şi
decontări de sume cheltuite de asociatul administrator în interesul societăţii.
Prin prisma argumentelor arătate, consideră că concluziile echipei de inspecţie fiscală
nu au avut la bază o constatare completă a tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, fiind
aşadar în mod evident viciate. Prin urmare, a cerut să se constate netemeinicia şi nelegalitatea
stabilirii de impozit pe dividende pentru sumele ridicate de asociatul administrator cu titlu de
rambursare de împrumut.
Separat de aceste aspecte, legat de capătul de cerere privind obligarea pârâtelor la
emiterea unei decizii de soluţionare a contestaţiei formulate în cadrul procedurii prealabile
administrative, a susţinut că însuşi legiuitorul în actualul Cod de procedură fiscală a prevăzut
faptul că în cazul în care autoritatea fiscală nu soluţionează contestaţia în termen de 6 luni,
contribuabilul se poate adresa instanţei pentru anularea actului administrativ – fiscal, fără a
mai fi necesară introducerea unei acţiuni având ca obiect obligarea la emiterea unei decizii de
soluţionare.
În subsidiar, a cerut obligarea pârâtelor la emiterea unei decizii de soluţionare a
contestaţiei formulate în cadrul procedurii prealabile administrative, împotriva Deciziei de
Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de Inspecţia fiscală pentru

157

persoane juridice nr. F-MC 2122 din 28.08.2015, precum şi a Raportului de Inspecţie fiscală
nr. F-MC 237 din data de 27.08.2015.
De asemenea, a invocat disp. art. 205 alin. (1), alin. (2), art. 210 alin. (1), alin. (2) din
Codul de procedură fiscală şi cum contestaţia a fost expediată prin serviciul poştal la
12.10.2015, rezultă că termenul de 45 de zile prevăzut de art. 70 din Codul de procedură
civilă, a fost încălcat fără nicio justificare legală.
Pentru aceste motive a cerut admiterea acţiunii, în sensul obligării pârâtei la emiterea
unei decizii de soluţionare a contestaţiei formulate în cadrul procedurii prealabile
administrative, împotriva Deciziei de Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122 din data de
28.08.2015, precum şi a Raportului de Inspecţie Fiscală nr. F-MC 237 din data de 27.08.2015.
Prin întâmpinarea depusă la data de 17 aprilie 2016 (f. 235-244), pârâta Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală a arătat că prin cererea de chemare în judecată reclamanta a
solicitat anularea deciziei privind obligaţii suplimentare nr. FMC 2122 din 28.08.2015 şi a
Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015, iar, în subsidiar, obligarea
pârâtei la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.
Cu privire la capătul subsidiar al cererii de chemare în judecată că Direcţia Generală
de Soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANAF a soluţionat contestaţia administrativă a
reclamantei şi a emis Decizia nr.87/29.03.2016.
În aceste condiţii, având în vedere emiterea deciziei de soluţionare, capătul subsidiar
de cererea a rămas fără obiect, astfel încât acesta necesită a fi respins. Având în vedere faptul
că instituţia a emis decizia de soluţionare, în condiţiile în care reclamanta a solicitat anularea
deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală a invocat excepţia inadmisibilităţii
punctului principal al cererii de chemare în judecată şi a cerut admiterea acesteia şi
respingerea punctului principal al cererii de chemare în judecată ca inadmisibil.
Pe fondul cauzei, în condiţiile în care instanţa trece peste excepţiile invocate, a
solicitat respingerea cererii de chemare în judecată cu ,,consecinţa menţinerii actelor de
impunere, având în vedere următoarele:
În ceea ce priveşte suma de 96.454.327 lei a arătat că organele de inspecţie fiscală au
constatat că, în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2011, reclamanta a înregistrat în evidenţa
contabilă taxă pe valoarea adăugată deductibilă în sumă de 40.642.644 lei, prin nota contabilă
4426 „TVA deductibilă" = 5311 „Casa în lei”. Întrucât societatea nu a pus la dispoziţia
organelor de inspecţie fiscală documente justificative pentru operaţiunile înregistrate în
evidenţa contabilă, echipa a constatat faptul că societatea nu a făcut dovada că a efectuat
achiziţii de bunuri sau servicii, iar beneficiarul real al sumelor ridicate din casă şi din bancă a
fost asociatul S.C. A. SRL, aceasta neavând legătură cu activitatea firmei şi neconducând la
realizarea de venituri.
În aceste condiţii, organele de inspecţie fiscală au înaintat Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani Sesizarea penală nr.4398/23.10.2015, împreună cu procesul verbal nr.
2062/11.09.2015 ale cărui constatări se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală nr. F - MC
237/27.08.2015 care a stat la baza emiterii Deciziei de Impunere nr. F - MC/28.08.2015,
contestată în cauză, pentru a analiza dacă faptele descrise îndeplinesc elementele constitutive
ale unor infracţiuni de natură economico - financiară.
A invocat dispoziţiile art. 214 alin. (1) din O.G.92/2003 şi a susţinut că între stabilirea
obligaţiilor fiscale constatate prin Raportul de inspecţie fiscală nr. F - MC 237/27.03.2015,
care a stat la baza emiterii Deciziei de Impunere nr. F - MC 2122/29.08.2015, contestată, şi
stabilirea caracterului infracţional al faptelor săvârşite există o strânsă interdependenţă de care
depinde soluţionarea cauzei pe cale administrativă.
Această interdependenţă constă în faptul că în speţă se ridică problema legalităţii
operaţiunilor evidenţiate de societate, respectiv înregistrarea sumelor prin conturile 5311
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„Casa în lei", 4561 „ Asociaţii – conturi curente” şi 4426 (TVA deductibilă” în condiţiile în
care societatea nu a pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documente justificative
pentru aceste operaţiuni, iar beneficiarul real al sumelor ridicate din casă şi din bancă a fost
asociatul S.C. A. SRL, aceasta neavând legătură cu activitatea firmei şi neconducând la
realizarea unor venituri impozabile.
Afirmaţiile reclamantei din procedura administrativă privind existenţa documentelor
justificative pentru operaţiunile desfăşurate nu sunt de natură să infirme constatările organelor
de inspecţie fiscală privitoare la realitatea tranzacţiilor, întrucât numai organele de cercetare şi
urmărire penală, în cadrul competenţelor de care dispun, pot stabili dacă operaţiunile
comerciale au fost derulate conform documentelor prezentate de societate, respectiv dacă
documentele justificative evidenţiate în contabilitatea contestatarei reflectă realitatea
operaţiunilor.
În apărare a invocat ca practica judiciară europeană – Decizia nr. 419/2001 şi pct. 10.1
din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2906/2014.
Având în vedere cele arătate a cerut a se reţine că, în mod corect, a fost suspendată
soluţionarea contestaţiei administrative, până la soluţionarea laturii penale a cauzei.
În ceea ce priveşte suma de 1.297.026 lei a arătat că, în urma verificării, organele de
inspecţie fiscală au constatat că societatea a efectuat achiziţii de bunuri pentru care şi-a
exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, astfel:
- taxa pe valoarea adăugată în sumă de 431.024,23 lei, înscrisă în facturile emise de
S.C. B. SRL, în perioada iulie 2011 - decembrie 2011, având ca obiect animale vii pentru
sacrificare, în condiţiile în care S.C. B. SRL nu era înregistrat în scopuri de TVA;
- taxa pe valoarea adăugată în sumă de 187.424 lei înscrisă în facturi emise de S.C. G.
SRL, în perioada 09.10.2010 - 31.10.2010, având ca obiect bovine pentru sacrificare, în
condiţiile în care pentru acea perioadă societatea a fost declarată inactivă prin Ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar pentru achiziţiile efectuate în
perioada 01.11.2010 - 3112.2011 societăţii S.C. G. SRL i s-a anulat înregistrarea în scopuri de
TVA;
- taxa pe valoarea adăugată în sumă de 722,52 lei înscrisă în facturi emise de S.C.
E. SRL în perioada 04.02.2011 - 31.03.2011, în condiţiile în care aceasta a fost declarată
inactivă începând cu data de 07.10.2010 potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr.2499/2010;
- taxa pe valoarea adăugată în sumă de 126,48 lei înscrisă în factura nr.622/26.10.2011
emisă de SC M SRL, în condiţiile în care acestei societăţi i-a fost anulată înregistrarea în
scopuri de TVA începând cu data de 01.07.2009, fiind declarată inactivă începând cu data de
11.06.2009, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
2499/2010.
Din analiza documentelor depuse la dosarul cauzei, s-a reţinut că în perioada iulie
2011 - decembrie 2011, societatea şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adăugată înscrisă în facturi emise de S.C. B. SRL, în condiţiile în care, potrivit constatărilor
organelor de inspecţie fiscală consemnate în Raportul de inspecţie fiscală nr. F - MC
237/27.08.2015, acest furnizor nu era înregistrat în scopuri de TVA, nefiind astfel îndeplinită
condiţia prev. de art. 155 alin. (5) lit. d din Codul fiscal.
De asemenea, organul de soluţionare a contestaţiei a reţinut că S.C. A. SRL şi-a
exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturi emise de S.C. G.
SRL, S.C.E. SRL şi SC M.SRL, contribuabili declaraţi inactivi.
În ceea ce priveşte invocarea de către reclamanta a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene, cuprinsă în hotărârile pronunţate în cauzele conexe C - 80/11 şi C - 142/11
Mahageben kft, precum şi C - 324/11 Gâbor T6th, acestea nu pot fi reţinute în soluţionarea
favorabilă a cauzei, deoarece aceste prevederi nu sunt aplicabile speţei întrucât, aşa cum s-a
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constatat prin Raportul de inspecţie fiscală nr. F - MC 237/27.08.2015, în cauză S.C. A. SRL
şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată de pe facturi emise de
contribuabili care fie nu au fost înregistraţi în scopuri de TVA, fie erau declaraţi inactivi la
data emiterii facturilor în cauză. Or, în cauzele invocate se face referire la refuzarea dreptului
de deducere a taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care furnizorii erau implicaţi în fraude
fiscale (cauzele conexe C - 80/11 şi C - 142/11 Mahageben kft) sau în care furnizorilor le
fusese anulată autorizaţia de întreprinzător Individual (C - 324/11 Gabor Toth).
De asemenea, organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea a înregistrat în
evidenţa contabilă livrări intracomunitare de bunuri (carne vită lucru) către operatorul
intracomunitar X. din Suedia. Valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 184.474,88 euro,
echivalentul a 782.734,69 lei.
Constatând o serie de deficienţe, organele de inspecţie fiscale au solicitat autorităţilor
fiscale din Suedia clarificarea unor aspecte privind firma X., având cod TVA SE
470930945601. Prin răspunsul transmis, autorităţile fiscale suedeze au precizat că pentru
codul de TVA SE 470930945601 numele societăţii este AB/X. şi nu X., iar firma AB/A. nu a
înregistrat achiziţii de bunuri din România.
Sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată, livrările intracomunitare de bunuri către o
persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,
atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru.
De asemenea, s-a reţinut că scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările
intracomunitare de bunuri se justifică pe baza facturii care trebuie să conţină informaţii
obligatorii prevăzute de lege, şi în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de
TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru.
Organele de inspecţie fiscală au constatat şi faptul că livrările de bunuri către
partenerul din Suedia au fost efectuate la comanda telefonică a lui AB, transportul
efectuându-se cu mijloace de transport ale furnizorului de bunuri. Documentele de transport
prezentate nu conţin toate elementele prevăzute de normele legale în vigoare, respectiv nu
toate scrisorile de trăsură conţin ştampila destinatarului, astfel că nu se confirmă livrările de
mărfuri la destinaţiile menţionate sau la alte destinaţii din spaţiul comunitar în plus, facturile
emise pentru livrările efectuate nu poartă semnătura cumpărătorului şi nu sunt însoţite de
avize de expediţie a bunurilor semnate şi ştampilate.
De asemenea, autorităţile fiscale suedeze au precizat că pentru codul de TVA SE
470930945601 numele societăţii este AB/X. şi nu X., iar firma AB/X. nu a înregistrat achiziţii
de bunuri din România.
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor a solicitat organelor de inspecţie
fiscală precizări cu privire la efectuarea tranzacţiilor cu partenerul suedez, acestea fiind
primite prin adresa nr.232/AIF din 05.02.2016, înregistrată la Direcţia Generală de
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. A - SLP 302/10.02.2016.
Totodată, conform răspunsului administraţiei fiscale din Suedia, nu are contract
încheiat cu S.C. A. SRL pentru livrare de bunuri şi nu s-au prezentat documente care să ateste
că marfa a fost transportată din România în alt stat membru în conformitate cu art. 10 alin. 1
din Ordinul ministrului Finanţelor Publice 2222/2006.
Consideră că S.C. A. SRL nu poate benefica de scutirea de TVA pentru mărfurile
livrate către X. cod TVA SE 470930945601, în valoare de 732.794,69 lei, echivalentul a
184.474,88 euro, întrucât conform documentelor de livrare (facturi şi CMR-uri), mărfurile au
fost livrate către X., cod TVA SE 470930945601, urmare a informaţiilor primite de la
Administraţia din Suedia, mărfurile au fost achiziţionate şi plătite de către o altă persoană,
respectiv AB/X., care nu a transmis un cod valid de TVA, aşa cum prevede art.143 alin.2 lit. a
din Legea nr. 571/2003, iar conform răspunsului Administraţiei din Suedia, X. nu are contract
încheiat cu S.C. A. SRL pentru livrarea de bunuri şi nu s-au prezentat documente care să
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ateste că marfa a fost transportată din România în alt stat membru, în conformitate cu art.10
alin.1 din OMFP 2222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art.143 alin. (1) lit. a – i, art. 143 alin. (2)
şi art.1441 din Legea nr.571/2003.
Faţă de cele menţionate s-a reţinut că societatea nu a depus documente din care să
rezulte că sunt îndeplinite condiţiile pentru existenţa unor operaţiuni triunghiulare.
Faţă de cele arătate, a documentelor anexate la dosar, prevederile legale în materie în
vigoare în perioada verificată, precum şi faptul că argumentele societăţii nu sunt de natură să
infirme constatările organelor de inspecţie fiscală, rezultă că acestea în mod legal nu au
acordat S.C. A. SRL scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările intracomunitare
către X. din Suedia pe considerentul că beneficiarul nu a comunicat codul său valid de
înregistrare în scopuri de TVA.
În concluzie, a cerut admiterea excepţiilor invocate, iar pe fond respingerea cererii de
chemare în judecată formulată de reclamantă.
Prin întâmpinarea depusă la 9 aprilie 2016 (f. 245-260) pârâta Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili a invocat excepţiile:
- netimbrării acţiunii principale şi susţine că potrivit art. 3 alin. (1) din O.G. nr.
80/2013, reclamanta S.C. A. SRL nu a ataşat dovada timbrării acţiunii principale conform art.
197 din Legea nr. 134/2010;
- lipsei calităţii de reprezentare a „ PDA” - Societate civilă de avocaţi invocând
dispoziţiile art. 5, pct. 4, 56 alin. (2), art. 85 alin. (4) din Legea nr. 85/2014. A cerut admiterea
excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a reclamantei şi, pe cale de consecinţă, respingerea
acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate;
- inadmisibilităţii capătului de cerere prin care s-a solicitat anularea Deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru
persoane juridice nr. F-MC 2122/28.08.2015 emisă de către Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili, în raport de prevederile art. 205 - 218 din O.G. nr.
92/2003.
Prin urmare, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, deciziile de impunere
pot fi contestate în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 Cod procedură civilă, astfel
cum rezultă din chiar cuprinsul deciziei atacate.
Susţine că reclamanta a formulat o contestaţie pe cale administrativă, în conformitate
cu prevederile art. 205-218 din O.G. nr. 92/2003, înregistrată la data de 13.10.2015 la sediul
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
A invocat dispoziţiile art. 218 din Codul de procedură fiscală şi susţine că actul
administrativ ce poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ este decizia de
soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă.
Astfel, la această dată, acţiunea prin care se solicita direct instanţei de contencios
administrativ anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122/29.06.2015 emisă de
către Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, este inadmisibilă, având în
vedere faptul că, nu a fost soluţionată contestaţia administrativă formulată împotriva acestui
act administrativ.
Actul administrativ ce poate fi supus cenzurii instanţei de contencios administrativ
este numai decizia de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă, astfel încât, la această
dată, cererea de anulare a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122/28.08.2015 emisă
de către Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este inadmisibilă.
În cazul în care instanţa înţelege să treacă peste excepţia menţionată, cu privire la
argumentele reclamantei, a solicitat respingerea acestora, având în vedere următoarele motive:
161

Cu privire la nerespectarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la
durata maximă a inspecţiei fiscale, a cerut respingerea acestor argumente,ca nefondate, având
în vedere următoarele:
Reclamanta a fost informată cu privire la inspecţia fiscală generală pentru perioada
2007 - 2011 cu avizul de inspecţie fiscală nr. 105.../13.08.2012 înregistrat la societate sub nr.
2911/27.08.2012. Cu adresa nr. 1620/27.08.2012, înregistrată la D.G.A.M.C. sub nr.1012171/
28.08.2012 şi la activitatea de inspecţie fiscală sub nr. 59966/29.08.2012, reclamanta, prin
numitul IC, în calitate de administrator a solicitat amânarea şi decalarea termenului de
începere a inspecţiei fiscale pentru luna ianuarie 2013.
Având în vedere motivele invocate de reclamantă, precum şi faptul că în aceeaşi
perioadă erau programate şi alte acţiuni de inspecţie fiscală cu termen de finalizare în luna
septembrie, s-a aprobat amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale în baza deciziei nr.
1053745/11.09.2012 dată de directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Administrare
a Marilor Contribuabili.
Inspecţia fiscală a fost înscrisă în registrul unic de control seria A nr. 0773554 la nr. 36
din data de 11.03.2013, dată la care efectiv a început inspecţia fiscală şi s-a desfăşurat în baza
Ordinului de serviciu nr. F-MC 271/06.03.2013.
Având în vedere dispoziţiile art. 102 alin. (6) din Legea nr. 92/2003 a cerut să se
constate că inspecţia fiscală a început la data de 11.03.2013, dată la care a fost înscrisă în
registrul unic de control, şi nu data de 05.09.2012, aşa cum menţionează reclamanta.
Ulterior, întrucât în timpul inspecţiei fiscale s-au constatat neconcordanţe
semnificative aferente livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor declarate de contribuabili prin
Declaraţia informativă 394, s-au solicitat controale încrucişate în vederea verificării
suspiciunilor identificate în legătură cu documentele şi operaţiunile impozabile ale S.C. A.
SRL la diverse societăţi. În baza referatului nr. 73.034 din 13.08.2013 s-a aprobat suspendarea
inspecţiei fiscale începând cu data de 16.08.2013, care a fost comunicată societăţii cu adresa
nr. 1051997/14.08.2013.
Inspecţia fiscală a fost reluată la 28.04.2014, în conformitate cu art.5, lit. a, pct.3 din
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.467/2013, reluarea
inspecţiei fiscale fiind comunicată societăţii cu adresa nr. 1200594/28.04.2014.
La data de 06.05.2014, în baza referatului nr. 81.788/05.05.2014, s-a suspendat
inspecţia fiscală aflată în derulare la S.C. A. SRL., întrucât s-au solicitat informaţii de la
autorităţile fiscale din Bulgaria, respectiv Suedia, motivat de îndoielile organului de inspecţie
fiscală privind transportul bunurilor din statul membru de livrare în statul membru de
destinaţie pornind de la informaţiile obţinute din documentele puse la dispoziţie de
reprezentantul legal al societăţii. Suspendarea inspecţiei fiscale a fost comunicată societăţii cu
adresa nr. 1200640/06.05 2014. Inspecţia fiscală a fost reluată în data de 08.06-2015, în
conformitate cu art.5 lit. g, pct.1 din OPANAF nr.467/2013, reluarea inspecţiei fiscale fiind
comunicată societăţii cu adresa nr. 55/04.06.2015.
Cu privire la stabilirea eronată a tuturor sumelor de TVA deductibilă înregistrate ca
fiind achitate în numerar ca fiind deduse în mod eronat, a solicitat a se avea în vedere
următoarele:
Din verificarea documentelor puse la dispoziţia echipei de inspecţie fiscală de către
reclamantă şi a evidenţei financiar-contabile aferentă perioadei ianuarie 2007-decembrie 2011
s-au constatat următoarele:
- în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2011 reclamanta a înregistrat în evidenţa
contabilă, prin nota contabila 4, TVA deductibilă în sumă totală de 40.982.844 lei prin
operaţiunea contabilă 4426 „ TVA deductibilă” = 5311 „ Casa în lei”.
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Situaţia pe ani a taxei pe valoarea adăugată dedusă prin operaţiunea contabilă
menţionată, în perioada verificată se prezintă astfel: anul 2007 6.575.150 lei; anul 2008
13.890.750 lei; anul 2009 7.524.619 lei; anul 2010 6.260.477 lei; anul 2011 6.731.848 lei.
Din verificarea documentelor puse la dispoziţie de către reclamantă privind
înregistrarea în evidenţa contabilă a taxei pe valoarea adăugată deductibilă în sumă totală de
40.982.844 lei prin operaţiunea contabilă 4426=5311 s-a constatat că aceasta nu deţine
documente justificative.
De asemenea, s-a constatat că reclamanta, în perioada 2007-2011, pentru a efectua
operaţiunile de creditare a contului 5311 „Casa în lei” cu suma de 40.982.844 lei, a efectuat
mai întâi operaţiuni de debitare a contului 5311 „ Casa în lei” prin creditarea contului 4551
„Asociaţi conturi curente” cu suma totală de 40.021.748.83 lei.
Întrucât reclamanta nu a pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele
justificative pentru înregistrarea în contabilitate a sumei totale de 40.982.844 lei efectuată prin
operaţiunea contabilă 4426 - 5311, în contabilitate existând doar înregistrări contabile, s-au
încălcat prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 şi prevederile Ordinului nr. 3055/2009
actualizat referitor la funcţiunea conturilor 5311 „ Casa în lei” şi 4426 „ TVA deductibilă”.
Cu privire la faptul că s-a strecurat o eroare materială în raportul de inspecţie fiscală, a
arătat că în raportul de inspecţie fiscală, la capitolul III - Constatări fiscale, punctul 1 - Taxa
pe valoarea adăugată se precizează că, în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2011,
reclamanta a înregistrat în evidenţa contabilă prin nota contabila 4, TVA deductibilă în sumă
totală de 40.982.844 lei prin operaţiunea contabilă 4426 „TVA deductibilă” = 5311 „Casa în
lei”. Situaţia lunară detaliată privind sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă,
în sumă totală de 40,992.844 lei, este prezentată în anexa nr.6 la raportul de inspecţie fiscală.
În anexa nr.6 la poziţia nr. 324 a fost înscrisă suma de 370.008 lei. Conform registrului jurnal
pentru luna aprilie 2011, la poziţia nr.5268f este înregistrată operaţiunea contabilă 4426
„TVA deductibilă” = 5311 „Casa în lei ”cu suma de 37.008 lei.
Astfel, în anexa nr. 6 la raportul de inspecţie fiscală - Situaţia privind TVA stabilită
suplimentar, la poziţia nr. 324 s-a strecurat o eroare materială, în loc de suma de 37.008 lei
s-a preluat suma de 370.008 lei. Prin această eroare materială s-a crescut TVA suplimentară
stabilită în sarcina reclamantei cu suma de 333.000 lei, sumă nedatorată de aceasta.
Având în vedere principiul de drept conform căruia accesoriul urmează principalul, s-a
procedat la recalcularea dobânzilor/majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere
datorate de societate. Pentru suma de 333.000 lei, s-au calculat dobânzilor/majorărilor de
întârziere în sumă de 188,778 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 49.950 lei, nedatorate
de societate (anexa nr. l la prezentul referat).
Faţă de cele arătate, consideră că suma de 40.649.844 lei (40.982.844 lei minus suma
de 333.000 lei, sumă ce reprezintă eroare materiala însuşită de organul de inspecţie fiscală)
reprezentând taxa pe valoarea adăugată care a fost înregistrată ca TVA deductibilă, a fost
dedusă eronat, societatea nu face dovada că s-au efectuat achiziţii de bunuri şi servicii
destinate utilizării acestora în folosul operaţiunilor taxabile pentru a exercita dreptul de
deducere a taxei pe valoarea adăugată fiind datorată de către societatea verificată bugetului de
stat.
Cu privire la TVA aferentă achiziţiilor de bunuri de la contribuabili neplătitori de
TVA a învederat următoarele:
S.C. A. SRL, în perioada iulie 2011- decembrie 2011, a înregistrat în evidenţa
contabilă bunuri reprezentând animale vii pentru sacrificare în valoare fără TVA de
1.795.933,90 lei şi a dedus TVA aferentă în sumă de 431,024,23 lei în baza facturilor fiscale
emise de S.C.B. SRL. Din analiza neconcordanţelor aferente livrărilor/prestărilor şi
achiziţiilor declarate de contribuabili prin Declaraţia informativă 394, rezultă că S.C.B. SRL
este neplătitoare de TVA şi nu a depus în această perioada Declaraţia informativă 394.
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Ca urmare, echipa de inspecţie fiscală a solicitat organului fiscal competent, respectiv
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului laşi - Activitatea de Inspecţie Fiscală,
efectuarea unui control încrucişat conform „Solicitării de Control încrucişat” nr. 1046167 din
29.03.2013, având ca obiect verificarea legalităţii şi corectitudinii tuturor operaţiunilor
derulate de S.C. S.C.B. SRL cu S.C. A. SRL în perioada iunie 2006 - decembrie 2011
(perioada supusă inspecţiei fiscale), având ca obiective: modul de înregistrare a facturilor în
evidenţa contabilă, jurnalele de vânzări şi deconturile de TVA; documentele privind
provenienţa bunurilor facturate către S.C. A. SRL şi înregistrarea în contabilitate a acestora;
orice alte informaţii relevante în stabilirea stării de fapt fiscale cu privire la tranzacţiile
comerciale dintre S.C. A. SRL cu S.C.B. SRL.
Prin adresa D.G.F.P Iaşi nr. AIF/9106/16.05.2013 înregistrată la M.F.P. A.N.A.F.D.G.A.M.C. nr. 988284/27.05.2013/70320/29.05.2013 s-a transmis procesul verbal nr.
AIF/9105/16.05.2013.
Din datele cuprinse în procesul verbal rezultă că nu s-a putut efectua controlul
încrucişat, întrucât reprezentantul S.C.B. SRL, numitul CD, în calitate de administrator, nu a
dat curs invitaţiilor nr. AIF/7147/11.04.2013 şi nr. AIF/7148/11.04.2013 transmise de către
organele de control la sediul societăţii şi la adresa de domiciliu, în vederea punerii la
dispoziţie a documentele contabile şi fiscale.
Ca urmare, organele de control prin adresa nr. AIF/7146/11.04.2013 a solicitat
Serviciului Judeţean de Informaţii Fiscale verificarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile
S.C.B. SRL pentru perioada 01.06.2006-31.122011.
Din răspunsul comunicat cu adresa nr. 361-11.04.2013 de Serviciul Judeţean de
informaţii fiscale reiese că în aplicaţia informatică ce gestionează declaraţia informativă 394
nu există înregistrări cu privire la această societate. Întrucât, conform procesului verbal de
control încrucişat la S.C.B. SRL, nu s-a putut efectua controlul încrucişat, nu poate fi
confirmată realitatea şi legalitatea tranzacţiile efectuate între S.C. A. SRL în calitate de client
şi S.C.B. SRL în calitate de furnizor.
Astfel, organele de inspecţie care au efectuat controlul încrucişat au propus societatea
S.C.B. SRL pentru declarare a inactivităţii fiscale ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor
declarative şi nefuncţionării la sediul declarat, conform prevederilor Ordinului nr.575/2006.
Urmare a celor arătate, consideră că S.C. A. SRL – pentru achiziţiile reprezentând
animale vii pentru sacrificare în valoare fără TVA de 1.795.933,90 lei şi TVA aferentă în
sumă de 431.024.23 lei în baza facturilor emise de S.C.B. SRL – nu a respectat prevederile
art. 146 alin. (1) lit. a şi art. 155 alin. (5) lit. d, în sensul că s-au înregistrat în evidenţa
contabilă documente justificative, respectiv facturi fără a verifica dacă acesta deţine dovada
înregistrării în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003.
Obligaţia de verificare revenea administratorului societăţii şi /sau conducătorului
compartimentului financiar contabil cu ocazia efectuării contractului comercial prin preluarea
în copie a Certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, care are sau nu în
faţa codului de identificare fiscală trecut prefixul RO, conform prevederilor art. 154 alin. (1)
din Codul fiscal, şi/sau prin consultarea paginii de internet a Ministerului Finanţelor Publice
unde sunt puse la dispoziţia tuturor persoanelor impozabile date şi informaţii privind
partenerii, intracomunitari, inclusiv date privind înregistrarea sau nu în scopuri de TVA a
agenţilor economici.
Cu privire la TVA aferentă achiziţiilor de bunuri de la contribuabili inactivi susţine că
din verificările efectuate pe baza documentelor puse la dispoziţia organului de inspecţie
fiscală de către reclamantă, s-a constatat că în perioada 09.10.2010-31.10.2010 şi în perioada
01.11.2010-31.12.2011 a achiziţionat şi a înregistrat în evidenţa contabilă bunuri reprezentând
bovine pentru sacrificare în valoare totală de 968.364 lei, din care, în valoare fără TVA de
780.940 lei şi TVA aferentă în sumă de 187.424 lei în baza facturilor fiscale emise de S.C. G.
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SRL. Din analiza neconcordanţelor aferente livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor declarate de
contribuabili prin Declaraţia informativă 394 rezultă că S.C. G. SRL este contribuabil declarat
inactiv prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09. 2010.
S.C. G. SRL C, pe baza propunerii Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului, a
fost declarat inactiv începând cu 07.10.2010 şi s-a anulat calitatea de plătitor şi contribuabil
îndreptăţit cu datoriile şi drepturile persoanelor înregistrate la TVA începând cu data de
01.11.2010, în conformitate cu prevederile art.153 alin. (9) din Legea nr. 571/2003.
Ca urmare, echipa de inspecţie fiscală a solicitat organului fiscal competent, respectiv
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului I. - Activitatea de Inspecţie Fiscală
efectuarea de control încrucişat conform „Solicitării de Control încrucişat” nr. 1046168 din
29.03.2013 având ca obiect verificarea legalităţii şi corectitudinii tuturor operaţiunilor
derulate de S.C. G. SRL cu S.C. A. SRL, în perioada iunie 2006 - decembrie 2011 (perioada
supusă inspecţiei fiscale), având următoarele obiective:
- modul de înregistrare a facturilor în evidenţa contabilă, jurnalele de vânzări şi
deconturile de TVA;
- documentele privind provenienţa bunurilor facturate către S.C. A. SRL şi
înregistrarea în contabilitate a acestora;
- orice alte informaţii relevante în stabilirea stării de fapt fiscale cu privire la
tranzacţiile comerciale dintre S.C. A. SRL cu S.C. G. SRL.
Prin adresa D.G.F.P Botoşani nr. IV/6485/19.04.2013. înregistrată la M.F.P. A.N.A.F.D.G.A.M.C. nr. 934223/30.04.2013/69513/08.05.2013 s-a transmis Procesul verbal nr.
IV/6485 din 17.04.2013.
Din datele cuprinse în procesul verbal rezultă că S.C. G. SRL a livrat în perioada
verificată către S.C. A. SRL animale pentru sacrificat în valoare totală de 1.250.079 lei,
valoare fără TVA de 1.008.128 lei şi TVA aferent fiind de 241.951 lei, pe bază de facturi
fiscale, care au fost încasate în mare parte prin casieria unităţii pe bază de chitanţă. Facturile
menţionate au fost înregistrate în jurnalele de vânzări, au fost înregistrate venituri prin contul
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” şi s-a colectat TVA prin intermediul contului 4427
„TVA colectată ”.
De asemenea rezultă din cuprinsul procesului verbal că societatea deţine documente
privind provenienţa mărfurilor livrate către S.C. A. SRL., întrucât urmare a controlului
încrucişat s-a constatat o diferenţă de declarare a taxei pe valoarea adăugată în sumă de
124.035 lei s-a propus de echipa de control şi s-a efectuat de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice B. inspecţia fiscală generală, pentru care s-a emis decizia de impunere
210/28.05.2013.
Faţă de datele rezultate din cuprinsul procesului verbal, coroborate cu constatările
rezultate în urma verificării documentelor prezentate de către reclamantă, s-a constatat că
societatea verificată a achiziţionat pe bază de documente justificative şi a înregistrat în
jurnalele de cumpărări, în decontul de TVA şi în evidenţa contabilă aceleaşi sume constatate
la controlul încrucişat.
De asemenea, urmare a inspecţiei fiscale, s-a constatat că, în perioada 07.10.201031.12.2011, în care reclamanta a fost declarată contribuabil inactiv şi neplătitoare de TVA a
înregistrat în contabilitate în contul 301 suma de 780.940 lei şi în contul 4426 „TVA
deductibilă suma de 187.424 lei din care: suma de 94.008 lei fără TVA şi suma de 22.561 lei
TVA deductibilă în perioada 07.10.2010 - 31.10.2010, perioada când societatea a fost
declarată contribuabil inactiv ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative conform
prevederilor Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09.2010.
În perioada07.10.2010- 31.10.2010, a achiziţionat bunuri reprezentând animale pentru
sacrificare în valoare fără TVA de 94.008 lei şi TVA aferentă de 22.561 lei de la S.C. G. SRL
în perioada 07.10.2010 - 31.10.2010 S S.C. G. SRL a fost declarată contribuabil inactiv ca
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urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative conform prevederilor Ordinul Preşedintelui
A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09.2010.
În apărare a mai invocat (3) art. 11 din Legea nr. 571/2003 şi Legea nr. 82/1991
susţinând că documentele menţionate nu pot fi luate în considerare la calculul impozitelor şi
taxelor, respectiv nu este deductibilă TVA înscrisă pe facturi aferentă achiziţiilor de bunuri de
la firme declarate inactive prin Ordin al preşedintelui A.N.A.F.
În consecinţă, s-a dedus fără bază legală TVA în sumă de 22.561 lei, pe baza facturilor
emise de un furnizor declarat inactiv.
Suma de 686.932 lei fără TVA şi suma de 164.863 lei TVA deductibilă,
în perioada 01.11.2010-31.12.2011, perioada în care societăţii verificate i s-a
anulat calitatea de plătitor de TVA.
Urmare a celor arătate, a cerut să se constate că reclamanta, pentru achiziţiile
reprezentând animale vii pentru sacrificare în valoare fără TVA de 686.932 lei şi TVA
aferentă în sumă de 164.863 lei în baza facturilor emise de S.C. G. SRL., nu a respectat
prevederile art.146 alin. (1) litera a şi art.155 alin. (5) litera d, în sensul că s-au înregistrat în
evidenţa contabilă documente justificative, respectiv facturi, fără a verifica dacă aceasta
deţine dovada înregistrării în scopuri de TVA.
Obligaţia de verificare revenea administratorului societăţii şi/sau conducătorului
compartimentului financiar contabil cu ocazia efectuării contractului comercial prin preluarea
în copie a Certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, care are sau nu în
faţa codului de identificare fiscală trecut prefixul RO, conform prevederilor art. 154 alin. (1)
din Codul fiscal, şi/sau prin consultarea paginii de internet a Ministerului Finanţelor Publice
unde sunt puse la dispoziţia tuturor persoanelor impozabile date şi informaţii privind
partenerii, intracomunitari inclusiv date privind înregistrarea sau nu în scopuri de TVA, a
agenţilor economici.
În consecinţă s-a dedus fără bază legală TVA în sumă de 164.893 lei, pe baza
facturilor emise de un furnizor inactiv căruia i s-a anulat calitatea de plătitor de TVA.
Din verificările efectuate pe baza documentelor puse la dispoziţia organului de
inspecţie fiscală de către societatea verificată a constatat că în perioada 04.02.201131.03.2011 a achiziţionat şi a înregistrat în evidenţa contabilă bunuri în valoare totală de
3.733,02 lei, din care, TVA de 722,52 lei în baza a două facturi fiscale emise de S.C.E. SRL.
Din analiza neconcordanţelor aferente livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor declarate de
contribuabili prin Declaraţia informativă 394 rezultă că S.C. E. SRL este contribuabil inactiv
şi neplătitor de TVA. De asemenea, urmare a documentarii, echipa de inspecţie fiscală a
constatat că societatea figurează în baza de date cu activitatea suspendată începând cu data de
08.06.2012, iar începând cu data de 07.10.2010 este declarat contribuabil inactiv prin Ordinul
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09. 2010.
Ca urmare, echipa de inspecţie fiscală a solicitat organului fiscal competent, respectiv
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului I. - Activitatea de Inspecţie Fiscală
efectuarea de control încrucişat conform „Solicitării de Control încrucişat” nr.1046168/
29.03.2013 având ca obiect verificarea legalităţii şi corectitudinii tuturor operaţiunilor
derulate de S.C.E. SRL cu S.C. A. SRL., în perioada iunie 2006-decembrie 2011 (perioada
supusă inspecţiei fiscale).
Prin adresa D.G.F.P B. nr. IV/1134/03.06.2013, înregistrată la M.F.P., A.N.A.F.D.G.A.M.C. cu nr. 989.303/05.06.2013/70699/07.06.2013 s-a transmis Procesul verbal nr.
IV/6614 din 31.05.2013.
Din datele cuprinse în procesul verbal rezultă că administratorul societăţii, numita CR
nu s-a prezentat la solicitarea organelor de inspecţie fiscală, fiind plecată din ţară, fapt
confirmat de soţul acesteia CE. Întrucât CE a deţinut în cadrul societăţii funcţia de director
executiv, echipa de inspecţie a solicitat lămuriri în legătură cu activitatea şi starea de fapt a
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societăţii S.C.E. SRL., acesta declarând că mărfurile livrate către S.C.E. SRL provin din
producţie proprie, conform obiectului declarat al societăţii. A mai declarat că facturile de
livrare au fost întocmite cu TVA din eroare, societatea nefiind plătitoare de TVA.
De asemenea, urmare a controlului încrucişat, s-a confirmat faptul că societatea
figurează în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi ca inactivă, conform prevederilor
Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09. 2010, data inactivării fiind 07.10.2010.
Urmare a celor prezentate, consideră că S.C. A. SRL., pentru achiziţiile reprezentând
bunuri în valoare totală de 3.733,02 lei, din care TVA de 722,52 lei, în baza facturilor emise
S.C.E. SRL, nu a respectat prevederile art.11 din Legea nr. 571/2003.
În consecinţă, s-a dedus fără bază legală TVA în sumă de 722,52 lei pe baza facturilor
emise de un furnizor declarat inactiv şi neplătitor de TVA.
Cu privire la suma totală de 653.48 lei, din care suma de 126,48 lei TVA deductibilă
conform facturii nr.622/26.10.2011, perioada în care societatea a fost declarată contribuabil
inactiv în luna octombrie 2011, S.C. A. SRL a achiziţionat bunuri în valoare fără TVA de 527
lei şi TVA aferentă de 126,48 lei de la S.C. M S.R.L. Începând cu data de 11.06.2009 S.C M
S.R.L. a fost declarată contribuabil inactiv ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor declarative
conform prevederilor Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2499 din 21.09. 2010 şi, începând cu
data de 01.07.2009, s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile
art.11 din Legea nr. 571/2003.
Preşedintele Agenţiei de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 2499 din 21.09.2010,
prin care, conform listei publicată pe pagina de internet a A.N.A.F. S.C. M S.R.L. a fost
declarat inactiv începând cu data de 11.06.2009, după care s-a anulat calitatea de plătitor şi
contribuabil îndreptăţit cu datoriile şi drepturile persoanelor înregistrate la TVA începând cu
data de 01.07.2009, în conformitate cu prevederile art.153 alin. (9) din Legea 571/2003.
În conformitate cu prevederile cuprinse la art.11 alin. (12) menţionat, în vigoare până
la 12.09.2011, modificat prin O.G. nr. 30/2011 şi devenit art. 11 alin. (12), documentele
menţionate nu pot fi luate în considerare la calculul impozitelor şi taxelor, respectiv nu este
deductibilă TVA înscrisă pe facturi aferentă achiziţiilor de bunuri de la firme declarate
inactive prin Ordin al preşedintelui A.NAF. Urmare a celor arătate, consideră că S.C. A. SRL
pentru achiziţiile reprezentând bunuri în valoare cu TVA de 653,48 lei, din care, TVA de
126,48 lei în baza facturilor emise S.C. M S.R.L., nu a respectat prevederile art. 146 alin.1
litera a şi art.155 alin. 5 litera d, în sensul că s-au înregistrat în evidenţa contabilă documente
justificative, respectiv facturi, fără a verifica dacă aceasta deţine dovada înregistrării în
scopuri de TVA.
În consecinţă, s-a dedus fără bază legală TVA în sumă de 126,48 lei pe baza facturilor
emise de un furnizor declarat inactiv şi căruia i s-a anulat calitatea de plătitor de TVA.
Referitor la stabilirea nejustificată de TVA de plată pentru tranzacţiile efectuate în
decursul anilor 2009 şi 2010 cu X. Suedia, a arătat că, în perioada verificată, s-a constatat că
S.C. A. SRL a înregistrat în evidenţa contabilă livrări intracomunitare de bunuri către
operatorul intracomunitar X. din Suedia în valoare totală de 184.474,86 euro, echivalentul a
782,794.69 lei, reprezentând, în principal, carne vită lucru 90/10 VL, 80/20 VL şi a facturat
cheltuieli pentru nerespectarea facturii proforma pentru returnarea mărfii din Italia, conform
facturilor externe nr. 328, 331 şi 332 din 18.05.2010, avizului de însoţire a mărfii nr.
328/18.05.2010 şi CMR din 18.05.2010.
Solicitarea de informaţii de la autorităţile fiscale din Suedia a fost motivată de
îndoielile organului de inspecţie fiscală privind realitatea tranzacţiilor efectuate între cele
două state şi transportul bunurilor din statul membru de livrare în statul membru de destinaţie,
pornind de la informaţiile obţinute din documentele puse la dispoziţie de reprezentantul legal
al societăţii, precum şi din informaţiile obţinute de la terţi după cum urmează:
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În vederea justificării livrărilor intracomunitare, reprezentantul legal al S.C. A. SRL a
prezentat documente justificative: facturi, avize de însoţire a mărfii, scrisori de transport
(CMR) şi certificate de conformitate.
Conform documentelor de livrare (facturi, avize de însoţire a mărfii şi CMR-uri),
transportul bunurilor livrate s-a efectuat de furnizorul de bunuri cu mijloace de transport aflate
în dotarea acestuia, înregistrate în evidenţa contabilă şi în Sistemul Naţional de Evidenţă
Auto, Condiţia de livrare înscrisă în facturile externe emise de vânzător este: -CIP Napoli
Italia, iar locul de descărcare este Firpo Carnii SRL Via Nazionale … şi CIP Bulgaria cu locul
de descărcare Veliko Târnovo Bulgaria.
Livrările efectuate de S.C. A. SRL către clientul extern au fost efectuate direct de la
abatorul din localitatea R., judeţul B., aşa cum rezultă din documentele de încărcare şi de
transport prezentate de reprezentantul legal al societăţii.
În ceea ce priveşte documentele de transport prezentate la control pentru aceste livrări
intracomunitare, s-a constatat că la caseta 23 este înscris transportatorul, respectiv S.C. A.
SRL., iar rubrica 24 vizând recepţia mărfii nu conţine întotdeauna ştampila destinatarului. În
concluzie CMR-urile nu conţin elementele necesare care să confirme livrarea mărfii la
destinaţia înscrisă în facturile externe.
Totodată, facturile (invoice) emise pentru livrările efectuate nu sunt semnate de
cumpărător şi nu sunt întocmite avize de expediere a mărfurilor privind livrarea bunurilor de
către S.C. A. SRL pentru toate bunurile livrate, iar avizele care au fost întocmite nu sunt
semnate şi ştampilate de cumpărător.
Faţă de datele şi informaţiile prezentate, reclamanta susţine că toate tranzacţiile de
livrare intracomunitare derulate în decursul anului 2009 cu partenerul X. Suedia au fost
însoţite de documente justificative care au atestat faptul că bunurile au ajuns în alt stat
membru al Uniunii Europene.
Întrucât, în ceea ce priveşte livrările intracomunitare de bunuri realizate de societate în
anul 2009 către clientul X., care a furnizat un cod de TVA suedez în cadrul acestor tranzacţii,
dar a solicitat livrarea bunurilor în Bulgaria, acest lucru fiind atestat şi confirmat de primitorul
bunurilor din Bulgaria pe documentele de transport aferente fiecărei livrări în parte, consideră
că societatea şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile legale ce îi revin pentru justificarea
aplicării scutirii de TVA pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri derulate în anul 2009
cu partenerul X.
Faptul că autorităţile fiscale suedeze nu au confirmat existenţa unor achiziţii
intracomunitare în Suedia efectuate şi raportate ca atare de operatorul intracomunitar X. este
pe deplin justificat de contextul în care s-au realizat aceste tranzacţii, întrucât, conform
reglementarilor europene în materie de TVA, locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este în
statul membru în care au sosit bunurile - în acest caz în Bulgaria.
În ceea ce priveşte eventualele suspiciuni de fraudă care ar putea plana asupra
clientului suedez, reclamanta susţine că, în conformitate cu decizia Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în cazul C-409/Teleos, neacordarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare
în astfel de situaţii nu este permisă atât timp cât nu se demonstrează că furnizorul însuşi a
participat la frauda fiscală realizată de client.
Cu privire la impozitul pe dividende, a cerut a se avea în vedere faptul că, în perioada
2007 - 2011, reclamanta a înregistrat în evidenţa contabilă (nota contabila 4) TVA deductibilă
în sumă totală de 40.932.844 lei prin operaţiunea contabilă 4426 „TVA deductibilă” = 5311
„Casa în lei”, fără a deţine documente justificative.
De asemenea, s-a constatat faptul ca S.C. A. SRL., în aceeaşi perioadă, pentru a
efectua operaţiunile de creditare a contului 5311 „Casa în lei” cu suma de 40.982.644 lei, a
efectuat mai întâi operaţiuni de debitare a contului 5311 „Casa în lei” prin creditarea contului
4551 „ Asociaţi - conturi curente” cu suma totală de 40.021.748,83 lei, fără a prezenta echipei
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de inspecţie fiscală documente din care să rezulte că a efectuat plăţi în baza unui contract,
acord de împrumut sau alt act juridic.
Debitarea contului 4551 „ Asociaţi - conturi curente” cu suma totală de 41.257.746 lei,
conform fişei de cont analitice şi anexa nr.7, s-a efectuat prin creditarea conturilor de venituri
şi a contului de rezultat reportat cu suma totală de 22.527.093 lei, precum şi prin creditarea
conturilor bancare şi de casă cu suma totală de18.730.653 lei.
Situaţia detaliată privind operaţiunile contabile efectuate prin contul 4551 „Asociaţi –
conturi curente în corespondenţă cu conturile de casă, bancă şi creditarea conturilor de
venituri şi a contului de rezultat reportat este prezentată în anexa 7.
Urmare a inspecţiei fiscale, s-a constatat că suma totală de 18.730.653 lei, ridicată din
casă şi din bancă, nu poate fi justificată prin documente care să ateste faptul că
administratorul societăţii, care este şi asociat, a ridicat sume de bani în scopul achiziţionării de
bunuri şi servicii, respectiv în scopul obţinerii de venituri.
Astfel, S.C. A. SRL are ca obligaţie de plată suplimentară suma de 2.996.904 lei
reprezentând impozit pe dividende stabilit suplimentar ca urmare a folosirii în scop personal a
sumelor de bani ridicate din societate de către administratorul societăţi care este şi asociat.
Faţă de constatările arătate şi de răspunsul dat în nota explicativă înregistrată sub
nr.1829/1830/17.08.2015, consideră că beneficiarul real al sumelor ridicate din casă şi bancă a
fost asociatul S.C. A. SRL respectiv numitul CI, acestea neavând legătură cu activitatea firmei
şi neconcurând la realizarea veniturilor acesteia. Din punct de vedere fiscal, conform art. 7,
alin. (1), pct. 12 din Legea nr. 571/2003, suma de 18.730.653 lei se consideră dividend şi se
supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende.
Asimilarea din punct de vedere fiscal a veniturilor din dividende nu se consideră
distribuire de dividende, neavând relevanţă situaţia persoanei juridice din punct de vedere
contabil (înregistrarea de profit, repartizarea profitului etc).
Având în vedere cele menţionate a solicitat admiterea excepţiilor invocate şi
respingerea ca nefondată a cererii de chemare în judecată formulată de S.C. A. SRL.
Prin răspunsul la întâmpinările depuse de pârâţii Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (f. 287) reclamanta S.C.
A. SRL a cerut respingerea excepţiilor invocate iar pe fondul cauzei respingerea apărărilor
formulate de pârâţi şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.
La data de 14 iunie 2016, reclamanta S.C. A. SRL a formulat cerere de modificare a
cererii de chemare în judecată (f. 328-344) prin care înţelege să modifice obiectul acţiunii,
solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
- anularea deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122 din data de 23.08.2015,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din data de 27.08.2015;
- anularea parţială a Deciziei nr. 87 din data de 29.03.2016 privind soluţionarea
contestaţiei formulate de S.C. A. SRL, emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, în ceea ce priveşte suma de 96.454.327 lei şi obligarea pârâtei la reluarea
procedurii de soluţionare a contestaţiei, cu consecinţa emiterii unei decizii de soluţionare în
ceea ce priveşte această sumă;
- anularea parţială a Deciziei nr. 87 din data de 29.03.2016 privind soluţionarea
contestaţiei formulate de S.C. A. SRL, emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor
Contribuabili, în ceea ce priveşte suma de 1.297.026 lei;
- obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a fost supusă unei inspecţii fiscale de fond
ce a acoperit perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2011, inspecţie începută la 5
septembrie 2012 şi finalizată prin emiterea Raportului de Inspecţie fiscală nr. F-MC237din
27.08.2015.
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În urma verificărilor, echipa de inspecţie fiscală a identificat presupuse nereguli în
ceea ce priveşte modul de constituire, înregistrare, declarare şi virare a taxei pe valoare
adăugată şi a impozitului pe dividende, stabilind următoarele sume suplimentare de plată în
sarcina societăţii reclamante: TVA în sumă de 41.750.872 lei; dobânzi/majorări de întârziere
aferente TVA în sumă de 44.767.935 lei; penalităţi aferente TVA în sumă de 6.257.553 lei;
impozit pe dividende în sumă de 2.996.904 lei; dobânzi/majorări de întârziere aferente
impozitului pe dividende de 2.226.782 lei; penalităţi aferente impozitului pe dividende în
sumă de 323.035 lei.
Stabilirea sumelor suplimentare a avut la bază următoarele considerente invocate de
echipa de inspecţie fiscală în raportul de inspecţie fiscală nr. F.NC-2122 din 27.08.2015.
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, considerentele invocate în raportul de
inspecţie fiscală pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată în sarcina S.C. A. SRL sunt
următoarele:
- neacordarea deducerii TVA în sumă totală de 40.982.844 lei reprezentând TVA
deductibilă înregistrată prin casierie, echipa de inspecţie invocând lipsa documentelor
justificative pentru înregistrarea acestor operaţiuni;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 431.024,23 lei aferente facturilor de achiziţie
de animale vii de la S.C.B. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor
nu era înregistrat în scopuri de TVA;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 187.424 lei aferentă facturilor de achiziţie de
bovine pentru sacrificare de la S.C. G. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că
acest furnizor era declarat inactiv în perioada 09.10.2010 -31.12.2011, perioadă în care au fost
realizate achiziţiile respective;
- neacordarea deducerii în sumă de 722,52 lei aferentă facturilor de achiziţie de la S.C.
E. SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor era declarat inactiv în
perioada 04.05.2011 - 31.03.2011, perioadă în care au fost realizate achiziţiile respective;
- neacordarea deducerii TVA în sumă de 126,48 lei aferentă unei facturi de achiziţie de
la S.C. M SRL, echipa de inspecţie fiscală invocând faptul că acest furnizor era declarat
inactiv la data de 26.10,2011, dată la care a fost realizată achiziţia respectivă;
- stabilirea de TVA colectată în sumă de 148.731 asupra livrărilor intracomunitare
efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale către clientul X. din Suedia, echipa de inspecţie
fiscală considerând, în esenţă, că X. nu a furnizat un cod valid de TVA pentru aceste
operaţiuni, concluzia echipei de inspecţie fiscală se bazează exclusiv pe comunicările primite
din partea autorităţilor fiscale suedeze, care au confirmat un nume uşor diferit al clientului,
respectiv „ AB/X.” şi nu simplu „X.”, şi nu au transmis toate documentele solicitate de
autorităţile fiscale române.
În ceea ce priveşte impozitul pe dividende, considerentele invocate în raportul de
inspecţie fiscală pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată în sarcina societăţii,
totalizând 2.996.904 lei, au fost că asociatul - administrator al S.C. A. SRL nu a justificat
cheltuirea unor sume încasate de la societate cu titlu de rambursare de împrumut în scopul
activităţii economice a societăţii.
În baza Raportului de Inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din data de 27.08.2015 a fost
emisă Decizia de Impunere nr. F-MC 2122/2S.08.2015, comunicată în data de 28.09.2015
prin adresa 3560AIF/10.09.2015.
Împotriva Decizia de Impunere nr. F-MC 2122/28.08.2015 şi a Raportului de inspecţie
fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015 s-a formulat contestaţie, iar prin Decizia nr.
87/29.03.2016 privind soluţionarea contestaţiei emisă de Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor s-a dispus:
- suspendarea soluţionării contestaţiei pentru suma de 96.454.327 lei;

170

- respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate împotriva Deciziei de impunere
nr. F-MC 2122/28.08.-2015 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC
237/27.09.2015, întocmită de organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili pentru suma de 1.297.026 lei.
- admiterea contestaţiei şi anularea parţială a Deciziei de impunere nr. F-MC
2122/28.08.2015 pentru suma de 571.728 lei.
Referitor la anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. F-MC 2122 din 28.08.2015,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237 din 27.08.2015, precum şi
anularea parţială a Deciziei nr. 87 din 29.03.2016 privind soluţionarea contestaţiei formulate
de S.C. A. SRL, a apreciat că aceste acte administrativ-fiscale sunt nelegale pentru
următoarele considerente:
Referitor la nerespectarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la
durata maximă a inspecţiei fiscale a arătat că inspecţia fiscală a început la data de 05.09.2012
conform avizului nr. 74 din data de 06.08.2012, şi s-a finalizat prin emiterea Raportului de
inspecţie fiscală la data de 27.08.2015. În tot acest timp, conform deciziilor de suspendare
comunicate societăţii reclamante, inspecţia a fost suspendată între următoarele date: între data
de 05.09.2012 şi data de 07.10.2012, conform deciziei de amânare a inspecţiei fiscale
comunicate de organele de inspecţie fiscală în data de 11.09.2012; între data de 26.08.2013 şi
data de 28.04.2014, conform deciziei de suspendare în vederea efectuării de controale
încrucişate comunicate societăţii şi reluării inspecţiei notate în Registrul unic de control al
societăţii; între data de 06.05.2014 şi data de 08.06.2015, conform deciziei de suspendare în
vederea efectuării de controale încrucişate comunicate societăţii şi reluării inspecţiei notate în
Registrul unic de control al societăţii.
În apărare a invocat dispoziţiile art. 104 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 92/2003 şi
susţine că durata maximă de 6 luni a inspecţiei fiscale a fost cu mult depăşită în cazul
inspecţiei fiscale desfăşurate de societate.
Aşadar, a solicitat să se constate faptul că durata maximă de 6 luni a inspecţiei fiscale
a fost cu mult depăşită în cazul inspecţiei fiscale desfăşurate la societate.
În aceste condiţii, consideră că inspecţia fiscală în urma căreia s-au stabilit sumele de
plată suplimentare în sarcina societăţii s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor legale
menţionate, fiind astfel nelegală.
Referitor la anularea parţială a Deciziei nr. 87 din 29.03.2016 privind soluţionarea
contestaţiei formulate de S.C. A. SRL, toate emise de Direcţia Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, în ceea ce priveşte suma de 96.454.326 lei, a arătat că din analiza
dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a Cod procedură fiscală rezultă că suspendarea soluţionării
contestatei formulate împotriva deciziei de impunere fiscală nu se impune în mod obligatoriu
în orice situare în care autoritatea fiscală ori chiar instanţa de judecata este învestită cu analiza
unor creanţe fiscale care fac şi obiectul unei acţiuni penale, ci este necesară o examinare în
concret a existenţei indiciilor săvârşirii unei infracţiuni şi a „înrâuririi hotărâtoare” pe care ar
putea-o avea soluţia penală în cauză.
În acest sens, a solicitat a se avea în vedere faptul că echipa de inspecţie fiscală a
stabilit TVA şi impozit pe dividende, la care se adaugă dobânzi/majorări de întârziere, precum
şi penalităţi de întârziere aferente acestora în cuantum total de 96.454,327 lei, în considerarea
faptului că în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2011, S.C. A. SRL a înregistrat în evidenţa
contabilă taxă pe valoare adăugată deductibilă în sumă de 40.642. 844 lei, prin nota contabilă
4426 „TVA deductibilă” = 5311 „Casa în lei”.
Organele de inspecţie fiscală au constatat faptul că pentru a efectua operaţiunile de
creditare a contului 5311 „Casa în lei” cu suma de 40.642,844 lei, societatea a efectuat mai
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întâi operaţiunea de debitare a contului 5311 „Casa în lei”, prin creditarea contului 4551
„Asociaţii - conturi curente” cu suma totală de 40.021.748,83 lei.
Astfel, echipa de control a considerat faptul că societatea nu a făcut dovada că a
efectuat achiziţii de bunuri sau servicii, iar beneficiarul real al sumelor ridicate din casă şi din
bancă ar fi fost asociatul S.C. A. SRL, acesta neavând legătură cu activitatea firmei şi
neconducând la realizarea de venituri.
În fapt, sumele înregistrate în contul 4551 „Asociaţi–conturi curente” reprezintă
următoarele:
- în creditul contului 4551 s-au înregistrat sume datorate de societate către
administrator în baza deconturilor de cheltuieli justificate cu documente de achiziţie, conform
legii, deconturi care arătau cheltuirea prealabilă de către asociatul administrator a unor sume
de bani pentru achiziţii în interesul societăţii; împrumuturi pe termen scurt acordate de
asociatul administrator societăţii, majoritatea în numerar dar şi prin bancă. Împrumuturile din
partea asociatului administrator au fost absolut necesare în cadrul activităţii societăţii din
perioada 2007 - 2011, în această perioadă societatea efectuând o serie de investiţii
semnificative care au implicat şi costuri foarte mari, care au trebuit decontate efectiv către
furnizori într-un timp scurt, creând astfel un deficit de lichidităţi la nivelul companiei. Pentru
aceste sume nu s-au întocmit contracte de împrumut sau alte documente similare întrucât
asociatul administrator nu a dorit să perceapă dobânzi pentru astfel de împrumuturi, dorind
doar să acopere, în măsura în care era posibil, necesarul de lichidităţi al societăţii pe termen
scurt. A cerut să se constate că o parte din aceste sume au fost aduse în societate prin virament
bancar, caz în care a considerat că realitatea tranzacţiilor nu poate fi pusă la îndoială.
- în debitul contului 4551 s-au înregistrat sume efectiv restituite asociatului
administrator, prin casierie sau prin bancă; unele stornări ale sumelor înregistrate eronat în
creditul contului 4551, atunci când au survenit astfel de erori, în contextul volumului mare de
operaţiuni de acest tip; renunţări la recuperarea unor sume acordate anterior societăţii ca
împrumut pe termen scurt, recunoscute la venit la nivelul societăţii.
Având în vedere natura sumelor înregistrate în debitul contului 4551, care priveşte
strict rambursarea unor sume acordate cu titlu de împrumut anterior de către asociatul
administrator, consideră că nu se justifică solicitarea echipei de inspecţie fiscală ca asociatul
administrator să dovedească utilizarea acestor sume în interesul societăţii. Dimpotrivă, aceste
sume au reprezentat de la bun început fonduri personale ale asociatului administrator, modul
de utilizare a acestora fiind aşadar complet la latitudinea sa.
O altă concluzie care se desprinde din proiectul de raport întocmit de organele de
inspecţie fiscală este aceea că toate sumele înregistrate în creditul contului 4551, ca şi
împrumuturi acordate de asociatul administrator, au fost operaţiuni realizate strict în scopul
asigurării unui sold debitor suficient de mare pentru contul 5311, realitatea acestor operaţiuni
nefiind acceptată organele de inspecţie fiscală; pe de altă parte, organele de inspecţie fiscală
consideră că sumele din debitul contului 4551, înregistrate în contrapartidă cu acelaşi cont de
casă, 5311, dar şi cu banca (deşi aceste înregistrări sunt mult mai puţine), afectând aşadar în
principal soldul debitor al contului 5311, au reprezentat ieşiri certe de numerar către asociatul
administrator, pe care organele de inspecţie fiscală le consideră dividend.
De observat că logica acestei interpretări este în mod evident viciată, întrucât nu este
posibil ca debitările contului 5311 să fie fictive, dar creditările lui să fie reale, întrucât acest
lucru ar presupune că s-au plătit efectiv mai mulţi bani decât existau fizic în societate, lucru
absolut absurd.
Reclamanta a mai arătat că nu poate fi de acord cu aplicabilitatea acestui articol de
lege vizavi de situaţia sa specifică, întrucât S.C. A. SRL nu a efectuat niciodată plăti pentru
bunuri sau servicii furnizate în interesul vreunul asociat. În cazul de faţă, este vorba despre
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plăţi efectuate direct către asociat, plăţi care au reprezentat strict rambursări de împrumuturi şi
decontări de sume cheltuite de asociatul administrator în interesul societăţii.
Prin prisma argumentelor arătate, consideră că concluziile echipei de inspecţie fiscală
nu au avut la bază o constatare completă a tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, fiind
aşadar în mod evident viciate. Prin urmare, a cerut să se constate netemeinicia şi nelegalitatea
stabilirii de impozit pe dividende pentru sumele ridicate de asociatul administrator cu titlu de
rambursare de împrumut.
Având în vedere aceste considerente, în ceea ce priveşte soluţia de suspendare a
soluţionării contestaţiei formulate pentru suma de 96.454.327 lei, autoritatea fiscală trebuia să
se raporteze la definiţia proporţionalităţii şi a celorlalte exigenţe ale dreptului la o bună
administrare pentru că, în caz contrar, s-ar accepta incidenţa art. 214 alin. (1) lit. a Cod
procedură fiscală, în cazul oricărui demers formal de sesizare a organelor penale, cu
consecinţa amânării nepermise a soluţiei în procedura administrativă.
Referitor la negarea nejustificată a dreptului de deducere pentru achiziţiile efectuate de
la S S.C.B. SRL a arătat că, conform raportului de inspecţie fiscală, organele de inspecţie
fiscală nu au acordat drept de deducere societăţii pentru suma de TVA de 431.024,31 lei,
aferentă achiziţiilor de animale vii pentru sacrificare efectuate de societatea în perioada iulie decembrie 2011. Motivaţia invocată de organele de inspecţie fiscală a fost faptul că acest
furnizor nu era înregistrat în scopuri de TVA, nu a depus declaraţiile 394 şi nici nu a putut fi
găsit la sediul declarat pentru efectuarea controlului încrucişat.
Mai mult decât atât, în raportul de inspecţie fiscală s-a invocat faptul că societatea
avea obligaţia de a verifica existenţa înregistrării în scopuri de TVA a acestui furnizor la
momentul încheierii contractului comercial cu acesta.
Reclamanta S.C. A. SRL a efectuat achiziţii de animale vii pentru sacrificare de la
această societate, societate care, conform datelor disponibile pe pagina de internet a
Ministerului Finanţelor Publice, a fost înfiinţată în data de 26 iulie 2011.
Fiind vorba despre o societate nou înfiinţată, la momentul începerii derulării relaţiilor
contractuale cu acest furnizor, societatea nu a putut verifica informaţii istorice cu privire la
bonitatea acestui furnizor.
Aşadar, ţinând cont de volumul semnificativ al tranzacţiilor derulate numai de
societatea cu S.C.B. SRL S.R.L, reclamanta a considerat atunci, de bună credinţă, că
furnizorul respectiv demarase şi procedurile de înregistrare în scopuri de TVA, în paralel cu
încheierea contractului comercial cu S.C. A. SRL.
Mai mult decât atât, în informaţiile disponibile la Registrul Comerţului nu mai existau,
încă începând din anul 2007, informaţii cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a
societăţilor comerciale, întrucât după 1 ianuarie 2007 înregistrarea în scopuri de TVA se
realizează prin proceduri separate, derulate strict cu organele fiscale şi fără nicio legătură cu
Registrul Comerţului.
De menţionat că în luna iulie 2011, lună în care a început colaborarea dintre S.C. A.
SRL şi S.C.B. SRL, procedura de înregistrare în scopuri de TVA era reglementată de Ordinul
nr. 1967/2011 pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. 1 lit. a sau c din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular şi de Ordinul 1984/2011
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
Potrivit celor două acte normative, înregistrarea în scopuri de TVA de către societăţile
nou înfiinţate care preconizau că vor depăşi plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul
fiscal, situaţie în care se afla atunci S.C.B. SRL, se realiza prin depunerea Declaraţiei de
înregistrare 010 însoţită de anexa prevăzută de Ordinul 1984/2011.
Procedura de înregistrare în scopuri de TVA presupunea efectuarea unui control la faţa
locului de către organele de inspecţie fiscală, în urma primirii solicitării de înregistrare în
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scopuri de TVA, termenul legal de efectuare a acestui control fiind de 3 zile lucrătoare, însă în
practică acest termen a fost depăşit frecvent datorită numărului mare de solicitări primite de
organele de inspecţie fiscală, raportat la numărul de inspectori disponibili pentru a efectua
acest control la faţa locului.
În acest context al cadrului legislativ în vigoare la acea vreme, societatea, acţionând de
bună-credinţă a considerat justificată întârzierea apariţiei codului de TVA a acestui furnizor
pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, mai ales în contextul în care nu au
existat comunicate oficiale cu privire la actualizarea în timp real sau nu a datelor disponibile
pe această pagină de internet.
Potrivit art. 153 alin. (8) din Codul fiscal din anul 2011, organele fiscale aveau
obligaţia de a înregistra în scopuri de TVA toate persoanele impozabile care ar fi avut
obligaţia de a solicita înregistrarea şi nu au făcut acest lucru.
În situaţia în care S.C.B. SRL nu ar fi întreprins nici un demers pentru înregistrarea în
scopuri de TVA, având în vedere cifra de afaceri din anul 2011, care conform datelor de pe
pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice a fost de 2.226.958 lei (aşadar a fost chiar
raportată de această societate conform legii, fiind pe deplin adusă la cunoştinţa organelor
fiscale), depăşind astfel cu mult pragul de înregistrare în scopuri de TVA de 35.000 Euro
valabil în anul 2011 (119.000 lei), consideră că organele fiscale aveau obligaţia legală de a
înregistra această societate în scopuri de TVA din oficiu.
În aceste condiţii, consideră că negarea dreptului de deducere a TVA aferentă
achiziţiilor de la acest furnizor este netemeinică şi nelegală, deoarece nu S.C. A. SRL avea
obligaţia legală de verificare a statusului de plătitor de TVA a acestui furnizor, ci chiar
organele fiscale aveau obligaţia legală de a înregistra această societate în scopuri de TVA, din
oficiu. Organele de inspecţie fiscală se prevalează aşadar chiar de propria lor eroare, aceea de
a nu fi înregistrat din oficiu această societate ca şi plătitor de TVA, în ciuda obligaţiei
instituite de lege în acest sens, pentru a stabili obligaţii suplimentare în sarcina societăţii.
Ca un argument suplimentar în susţinerea opiniei sale reclamanta a mai arătat faptul
că, organele fiscale au avut cunoştinţă despre deducerea da către societate a TVA aferentă
unor achiziţii de la S.C.B. SRL cu mult înainte de începerea inspecţiei fiscale, informaţiile
detaliate cu privire la valoarea acestor achiziţii şi Codul fiscal al societăţii furnizoare fiind
raportate conform prevederilor legale de S.C. A. SRL în declaraţiile Informative 394 privind
livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional.
A mai invocat dispoziţiile art. 7 alin. (3) din vechiul Cod de procedură fiscală şi,
având în vedere, faptul că organele fiscale au cunoscut cu mult înainte de începerea inspecţiei
fiscale faptul că unul dintre furnizorii declaraţi ai S.C. A. SRL nu este înregistrat în scopuri de
TVA însă nu au adus acest lucru la cunoştinţa societăţii mai devreme, consideră că organele
fiscale nu şi-au îndeplinit obligaţiile de îndrumare a contribuabililor presupuse pe rolul activ
atribuit acestora de Codul de procedură fiscală.
De asemenea, consideră că concluzia Curţii în cazul C-80/11 Mahageben este
aplicabilă şi situaţiei de faţă, considerând că dreptul de deducere a TVA nu poate fi
condiţionat de furnizarea dovezii calităţii de persoană impozabilă a furnizorului de către
cumpărător.
Astfel, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, consideră că S.C. A.
SRL nu avea nici măcar obligaţia de a se asigura de calitatea de persoană impozabilă a
furnizorilor săi pentru a-şi asigura dreptul de deducere, prin urmare cu atât mai puţin nu putea
avea obligaţia de a se asigura că acest furnizor era înregistrat în scopuri de TVA, aşa cum
legea îl obliga de altfel să fie.
Referitor la negarea dreptului de deducere a TVA pentru achiziţiile efectuate de la
contribuabili declaraţi inactivi cu încălcarea legislaţiei europene, reclamanta a arătat că în
urma activităţii de inspecţie fiscală, echipa de inspecţie fiscală a considerat drept
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nedeductibilă suma totală de TVA de 188.273 lei reprezentând TVA deductibilă aferentă
achiziţiilor de la contribuabili declaraţi inactivi de către organele fiscale astfel: TVA în sumă
de 187.424 lei de la S.C. G. SRL; TVA în sumă de 722,52 lei de la S.C. E. SRL şi TVA în
sumă de 126,48 lei de la SC M. SRL.
Referitor la acest aspect, a invocat hotărârea CJUE în cauza C 324/11 Toth, care
consideră că dreptul de deducere TVA nu poate fi afectat nici chiar de retragerea autorizaţiei
de funcţionare a unei persoane impozabile furnizoare, aceasta fiind considerată o simplă
formalitate care nu afectează natura economică şi tratamentul din perspectiva TVA a
tranzacţiilor desfăşurate între părţi.
Aşadar, consideră că declararea unui contribuabil ca inactiv reglementată de legea
română echivalează în substanţă cu retragerea autorizaţiei de întreprinzător individual
prevăzută de legea ungară şi aplicată în cazul amintit mai sus.
Prin urmare, consideră că legea română, prin neacordarea dreptului de deducere a
TVA în cazul achiziţiilor de la furnizori declaraţi inactivi, contravine legislaţiei europene şi
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin urmare ea nu poate fi invocată
împotriva societăţii.
Solicită a se constata nelegalitatea temeiului invocat de organele de control fiscal
pentru neacordarea dreptului de deducere a sumei de TVA de 183.273 lei aferente achiziţiilor
de la contribuabili declaraţi inactivi.
Referitor la stabilirea nejustificată de TVA de plată pentru tranzacţiile efectuate în
decursul anilor 2009 şi 2010 cu X. Suedia a arătat că în cadrul activităţii de inspecţie fiscală,
echipa de inspecţie fiscală a stabilit în sarcina societăţii TVA suplimentar de 148.731 lei,
corespunzător livrărilor în sumă totală de 184.474,88 euro efectuate de societatea S.C. A. SRL
în anii 2009 şi 2010, conform facturilor nr. 328, 331 şi 332. De asemenea, prin Decizia nr.
87/29.03.2016 privind soluţionarea contestaţiei formulate pe cale administrativă, organele
fiscale au considerat că în mod legal echipa de inspecţie fiscală nu a acordat societăţii S.C. A.
SRL, scutirea de taxă pe valoare adăugată pentru livrările intracomunitare către X. din Suedia.
În justificarea deciziei de neacordare a scutirii de TVA pentru aceste livrări
intracomunitare, conform Raportului de inspecţie fiscală nr. F-MC 237/27.08.2015, organele
de inspecţie fiscală au invocat faptul că în urma consultărilor cu autorităţile fiscale suedeze,
acestea au confirmat o denumire a clientului suedez uşor diferită faţă de cea cunoscută de S.C.
A. SRL şi utilizată în facturile de livrări intracomunitare emise (respectiv „AB/X.” în loc de
denumirea „X.” cunoscută de S.C. A. SRL).
Practic, în baza acestei diferenţe neinvestigate de organele de inspecţie fiscală pentru a
vedea în ce condiţii un cod de înregistrare în scopuri de TVA poate releva un nume de
persoană impozabilă compus din numele propriu al unei persoane fizice şi o denumire
comercială, organele fiscale au considerat că lipsa identităţii perfecte între numele de client
utilizat de societate şi numele confirmat de autorităţile suedeze este suficientă pentru a
considera că codul de TVA furnizat nu a aparţinut clientului către care s-a emis factura.
Suplimentar, organele fiscale au invocat faptul că entitatea suedeză către care s-au
întocmit facturile de livrări intracomunitare nu a încheiat un contract cu S.C. A. SRL - fapt
absolut irelevant pentru aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri,
precum şi faptul că cumpărătorul suedez nu a înregistrat sumele în contabilitate, nu le-a plătit
şi nu le-a declarat - aceste concluzii fiind trase absolut abuziv de organele de inspecţie fiscală,
întrucât nu s-a primit vreo comunicare în acest sens din Suedia, ci pur şi simplu autorităţile
fiscale suedeze nu au completat nimic în acest sens în răspunsul transmis, fapt care în mod
evident nu echivalează cu confirmarea absenţei înregistrărilor contabile, plăţilor (acestea fiind
vizibile în extrasele de cont bancar ale societăţii, nefiind necesară confirmarea autorităţilor
suedeze) sau declaraţiilor.
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În realitate, tranzacţiile efectuate de societatea cu operatorul intracomunitar X. din
Suedia au fost următoarele:
- livrarea de carne de vită, conform comenzii primite de societate telefonic, pentru care
s-a emis factura 328/18.05.2010 în valoare totală de 53.952,48 euro, în regim de scutire de
TVA, conform art. 143 alin. (2) lit. a din Codul fiscal. Factura a fost emisă la plecarea
transportului de carne de la societatea cu S.C. A. SRL, clientul efectuând plata în avans în
proporţie de 100 % pentru această comandă. Locul livrării indicat de client a fost în Italia, la
Firpo Carne SRL, Via Nazionale …. La momentul ajungerii la destinaţie a transportului,
clientului a refuzat acceptarea mărfii, anulând practic tranzacţia înainte de perfectarea
acesteia. Prin urmare, marfa a fost returnată la sediul S.C. A. SRL, iar factura de livrare a
cărnii nr. 328 din 18.05.2010 a fost stornată integral prin factura nr. 331 din 18.05.2010. În
schimb, pentru a-şi acoperi cheltuielile de transport ocazionate de această tranzacţie eşuată,
S.C. A. SRL a emis o factură de penalităţi comerciale, în valoare de 21.600 Euro, respectiv
factura nr. 332/18.05.2010.
Aşadar, în acest caz nu a existat confirmarea de primire a mărfii dată de client pe
avizul de însoţire a mărfii deoarece tranzacţia nu s-a mai perfectat şi marfa a fost integral
returnată. Deşi societatea S.C. A. SRL a încasat iniţial, în avans de livrarea efectivă a mărfii,
întreaga contravaloare de 53.952,48 Euro de la clientul X. din Suedia, aceasta a fost returnată
către clientul respectiv după reţinerea penalităţii de 21.600 Euro.
- în anul 2009 au fost efectuate o serie de livrări intracomunitare de carne totalizând
163.091,88 Euro, având drept cumpărător X. Suedia, dar cu loc de livrare indicat de client
sediul unei societăţi din Bulgaria, astfel:
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 173/29.01.2009, în valoare totală de
43.227,95 Euro. Destinaţia de livrare indicată de client în acest caz a fost la societatea EMM
din Veliko Târnovo, Bulgaria. Pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 30.01.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 174/23.012009, în valoare totală de
22.241,89 Euro. Destinaţia de livrare indicată de client în acest caz a fost la societatea EMM
din Bulgaria. Pentru această livrare a fost prezentat organelor de control documentul CMR şi
avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către reprezentanţii societăţii
destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 23.01.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 188/22.02.2009, în valoare totală de
46.443,80 Euro - Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la societatea EMM
din Veliko Târnovo, Bulgaria. Pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi stampilă, la data de 22.02.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 259/09.04.2009, în valoare totală de
26.283,52 Euro. Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la EMM din Veliko
Târnovo, Bulgaria. Pentru această livrare a fost prezentat organelor de control documentul
CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către reprezentanţii
societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampila, la data de 10.04.2009;
- livrare de carne de vită conform facturii nr. 265/23.04.2009, în valoare totală de
24.894,72 EUR. Destinaţia la care a fost livrată carnea a fost de asemenea la societatea EMM
din Veliko Târnovo, Bulgaria. Pentru această livrare a fost prezentat organelor de control
documentul CMR şi avizul de însoţire a mărfii, confirmate de primire în Bulgaria de către
reprezentanţii societăţii destinatare, prin semnătură şi ştampilă, la data de 24.04.2009.
Aşadar, absolut toate tranzacţiile de livrare intracomunitare derutate în decursul anului
2009 cu partenerul X. Suedia au fost însoţite de documente justificative care au alegat faptul
că bunurile au ajuns în alt stat membru al Uniunii Europene.
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În drept, conform art. 143 alin. (2) lit. a din vechiul Cod fiscal, livrările
intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, livrarea intracomunitară de bunuri este
definită la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, iar instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoare adăugată sunt prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a din Codul fiscal, aprobate prin
Ordinul nr. 2222/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de prevederile legale menţionate a suspus atenţiei următoarele aspecte:
- nicăieri în legislaţie nu se condiţionează aplicarea scutirii de TVA pentru livrări
intracomunitare de livrarea bunurilor în acelaşi stat membru cu cel care a emis codul de TVA
comunicat de client:
- documentele de transport care justifică aplicabilitatea scutirii de TVA pentru livrări
intracomunitare trebuie să ateste doar transportul bunurilor în alt stat membru de destinaţie,
care nu trebuie să fie identic cu statul membru în care este înregistrat clientul.
Codul de TVA furnizat de X. este un cod valid, fapt confirmat chiar de autorităţile
suedeze prin răspunsul la cererea de informaţii înaintată de organele fiscale şi menţionat în
proiectul de raport de inspecţie fiscală.
Întrucât în ceea ce priveşte livrările intracomunitare de bunuri realizate de societatea
S.C. A. SRL în anul 2009 către X., care a furnizat un cod de TVA suedez în cadrul acestor
tranzacţii, dar a solicitat livrarea bunurilor în Bulgaria, acest lucru fiind atestat şi confirmat de
primitorul bunurilor din Bulgaria pe documentele de transport aferente fiecărei livrări în parte,
consideră că societatea S.C. A. SRL şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile legale ce îi revin
pentru justificarea aplicării scutirii de TVA pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri
derulate în anul 2009 cu partenerul X..
Faptul că autorităţile fiscale suedeze nu au confirmat existenţa unor achiziţii
intracomunitare în Suedia efectuate şi raportate ca atare de operatorul intracomunitar X. este
pe deplin justificat de contextul în care s-au realizat aceste tranzacţii, întrucât, conform
reglementărilor europene în materie de TVA, locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este în
statul membru în care au sosit bunurile, în acest caz, în Bulgaria.
Este foarte probabil ca X. să fi jucat rolul de intermediar în cadrul unor operaţiuni
triunghiulare, revânzând la rândul său bunurile către societatea bulgară la care acestea au fost
efectiv livrate de societatea S.C. A. SRL.
În cazul unor operaţiuni triunghiulare, pe care S.C. A. SRL nu poate decât să îl
presupună în cazul de faţă, societatea bulgară, şi nu intermediarul X., ar fi avut obligaţia
declarării achiziţiei intracomunitare în Bulgaria şi înregistrării TVA aferente prin taxare
inversă.
Din proiectul de raport de inspecţie fiscală nu reiese faptul că acest scenariu a fost
verificat de echipa de inspecţie fiscală prin solicitarea de informaţii în acest sens la autorităţile
fiscale bulgare.
În ceea ce priveşte eventualele suspiciuni de fraudă care ar putea plana asupra
clientului suedez, atrage atenţia asupra faptului că, în conformitate cu decizia Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene în cazul C-409/04 Teleos, neacordarea scutirii de TVA pentru livrări
intracomunitare în astfel de situaţii nu este permisă atâta timp cât nu se demonstrează că
furnizorul însuşi a participat la frauda fiscală realizată de client.
În ceea ce priveşte facturarea de penalităţi comerciale pentru anularea tranzacţiei
intracomunitare de către X. în anul 2010, consideră că acestea au reprezentat tranzacţii în
afara sferei de aplicare a TVA, conform art. 137, alin. (3), lit. b din Codul fiscal, nefiind
cuprinse în baza de impozitare a TVA.
Aşadar, consideră că aplicarea de către organele fiscale de TVA asupra sumei de
21.600 Euro cuprinsă în factura nr. 322/18.05.2010 nu are temei legal, această sumă nefiind
contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de societatea S.C. A. SRL, ci o simplă
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penalitate comercială pentru anularea târzie a comenzii pentru motive în afara controlului sau
culpei societăţii sale.
Faţă de aceste considerente a cerut admiterea acţiunii astfel cum a fost modificată.
Prin încheierea de şedinţă din 13 iunie 2016, curtea a respins, ca nefondate, excepţiile
netimbrării şi a lipsei calităţii de reprezentant al Societăţii Civile de avocaţi PDA invocate
prin întâmpinarea depusă de pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti.
Prin încheierea de şedinţă din 5 septembrie 2016, curtea a respins excepţia
inadmisibilităţii acţiunii invocată de intimata Direcţia de Administrare a Marilor Contribuabili
prin întâmpinarea depusă prealabil modificării cererii de chemare în judecată.
Prin concluziile scrise depuse la 8 septembrie 2016, reclamanta S.C. A. SRL a reiterat
susţinerile din cererea de modificare a cererii de chemare în judecată.
Analizând cererea dedusă spre soluţionare, Curtea reţine următoarele:
În acord cu dispoziţiile art. 248 alin. (1) Cod de procedură civilă, Curtea se va
pronunţa cu prioritate în ceea ce priveşte excepţia invocată de intimata Direcţia Generală de
Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), cu privire la capătul de cerere vizând
anularea Deciziei de soluţionare nr. 87/29.03.2016, invocată prin întâmpinare (fila 1 vol. II).
Astfel, din economia dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 reiese cu evidenţă faptul că o cerere
vizând anularea unui act administrativ are a fi soluţionată în contradictoriu cu emitentul
actului. În speţă, Decizia de soluţionare nr. 87/29.03.2016 (fila 208 vol. II), a fost emisă de
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF. Cum prim-intimata nu are
calitate de emitent al amintitului act, excepţia invocată apare ca întemeiată, urmând a fi
admisă, cu consecinţa respingerii capătului de cerere vizând anularea Deciziei de soluţionare a
contestaţiei nr. 87/29.03.2016 formulat în contradictoriu cu intimata Direcţia de Administrare
a Marilor Contribuabili, ca fiind promovat în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate
procesuală pasivă.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, Curtea reţine că reclamanta a fost supusă unei
inspecţii fiscale de fond ce a acoperit perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2011, inspecţie
începută la 5 septembrie 2012 şi finalizată prin emiterea Raportului de Inspecţie fiscală nr. FMC237din 27.08.2015 (fila 41 vol. I).
În urma verificărilor, echipa de inspecţie fiscală a identificat presupuse nereguli în
ceea ce priveşte modul de constituire, înregistrare, declarare şi virare a taxei pe valoare
adăugată şi a impozitului pe dividende, stabilind următoarele sume suplimentare de plată în
sarcina societăţii reclamante: TVA în sumă de 41.750.872 lei; dobânzi/majorări de întârziere
aferente TVA în sumă de 44.767.935 lei; penalităţi aferente TVA în sumă de 6.257.553 lei;
impozit pe dividende în sumă de 2.996.904 lei; dobânzi/majorări de întârziere aferente
impozitului pe dividende de 2.226.782 lei; penalităţi aferente impozitului pe dividende în
sumă de 323.035 lei. Subsecvent, menţionatele sume au fost imputate petentei prin Decizia de
Impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru
persoane juridice nr. F-MC 2122 din data de 28.08.2015 (fila 28 vol I). Pin această din urmă
decizie s-a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de petentă cu privire la suma
de 96.545.327 lei, constând în TVA cu dobânzi şi penalităţi aferente, precum şi impozit pe
dividende, de asemenea cu dobânzi şi penalităţi aferente, respingerea contestaţiei cu privire la
suma de 1.297.026 lei constând în TVA cu dobânzi şi penalităţi aferente, precum şi admiterea
contestaţiei şi anularea parţială a Deciziei de impunere cu privire la suma de 571.728 lei
constând în TVA cu dobânzi şi penalităţi aferente.
Analiza cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată la termenul din
05.09.2016 (fila 328 vol. I), are a fi efectuată prin raportare la criticile punctuale formulate de
contestatoare.
Astfel, este adevărat că durata inspecţiei fiscale a depăşit termenul de 6 luni prevăzut
de dispoziţiile art. 104 alin. (2) din OG nr. 92/2003 (aplicabilă în speţă), însă, pe de o parte,
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contestatoarea nu a probat existenţa vreunei vătămări generate de această depăşire, care să nu
poată fi înlăturată decât pe calea anulării actelor în discuţie, şi, pe de altă parte, astfel cum
rezultă din menţiunile inserate în cuprinsul întâmpinării depuse la dosar (fila 249),
necontestate de petentă, depăşirea duratei prevăzute de lege a fost justificată prin
complexitatea mărită a cauzei, precum şi de elementele de extraneitate din speţă. Prin urmare,
criticile formulate cu privire la acest aspect nu pot fi primite.
În ceea ce priveşte măsura de suspendare a soluţionării contestaţiei formulate de
petentă cu privire la suma de 96.545.327 lei, constând în TVA cu dobânzi şi penalităţi
aferente, precum şi impozit pe dividende, de asemenea cu dobânzi şi penalităţi aferente, se
reţine, în primul rând, faptul că în ceea ce priveşte suma de 40.649.844 lei (ce a generat
accesorii până la concurenţe sumei mai sus amintite), operaţiunile de creditare/debitare a
conturilor societăţii în cauză nu sunt susţinute de documente contabile justificative, existând
suspiciuni că beneficiarul real al acestor sume este asociatul societăţii comerciale, acesta
neavând legătură cu activitatea firmei şi neconducând la realizarea de venituri. În acest sens,
s-a procedat la sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani (fila 45 vol II). Contrar
celor invocate de petentă, Curtea apreciază că rezultatul cercetărilor penale este de natură a
avea o înrâurire hotărâtoare în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei în discuţie,
concluziile organelor de cercetare penală putând fi apreciate ca indispensabile cu privire la
stabilirea realităţii operaţiunilor economice pretins a fi efectuate, fiind rezonabil a considera
că organul fiscal nu are la momentul de faţă suficiente date pentru a proceda la soluţionarea
pe fond a contestaţiei, cu atât mai mult reclamanta nu a putut prezenta documente contabile
justificative, cu privire la operaţiunile în discuţie. Prin urmare, Curtea apreciază că măsura
suspendării soluţionării contestaţiei adoptată de intimată este deopotrivă legală şi oportună,
drept pentru care critica analizată este apreciată ca nefondată, urmând a fi respinsă ca atare.
Cu referire la negarea dreptului de deducere al TVA pentru achiziţiile efectuate de la
S.C.B. SRL, Curtea reţine că refuzul este motivat de faptul că furnizorul nu era înregistrat în
scopuri de TVA la data livrării mărfurilor; petenta nu contestă acest aspect. Conform
prevederilor art. 11 alin. (1) ind. 4 din Codul fiscal (forma în vigoare la data exercitării
dreptului de deducere), beneficiarii care achiziţionează bunuri de la contribuabilii cărora li s-a
anulat înregistrarea în scopuri de TVA nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective. Curtea este de părere că în ipoteza în care
furnizorul nu este înregistrat în scopul amintit interdicţie de deducere se manifestă cu atât mai
mult, amintitul text de lege reprezentând concretizarea unuia din principiile esenţiale ale
mecanismului perceperii TVA şi anume acela că exercitarea dreptului de deducere se poate
efectua doar în ipoteza în care furnizorul bunurilor este la rândul său plătitor de TVA,
înregistrat în mod corespunzător în evidenţele fiscale. În cazul de faţă, astfel cum s-a arătat,
furnizorul nu era înregistrat în scop de TVA, astfel încât textul de lege şi principiul amintit îşi
găsesc în mod cert aplicare, astfel încât nu poate fi recunoscut dreptul de deducere. Un alt
argument în sprijinul refuzului dreptului de deducere îl reprezintă neîndeplinirea cerinţelor
art. 146 alin. (1) Cod fiscal vizând condiţiile referitoare la documentele prezentat în sprijinul
cererii de deducere. Astfel, pentru a fi exercitat un atare drept contribuabilul ce se pretinde
îndreptăţit trebuie să se afle în posesia unei facturi ce trebuie să corespundă, printre altele, şi
exigenţelor art. 155 alin. (19) lit. d din acelaşi text de lege, ce impune menţionarea codului de
înregistrare în scop de TVA a furnizorului. Nu pot fi primite susţinerile petentei vizând
aplicarea în cauză a celor statuate prin Hotărârea CJUE din cauzele conexate C-80/11 şi C142/11. Astfel, este adevărat că, prin hotărârea amintită, instanţa europeană a statuat că nu
este acceptabilă, prin perspectiva Directivei 2006/112, privind legislaţia Uniunii în domeniul
TVA, o practică naţională prin care se neagă dreptul de deducere pentru motivul că persoana
impozabilă nu s-a asigurat că emitentul facturii aferente bunurilor pentru care se solicită
exercitarea dreptului de deducere avea calitatea de persoană impozabilă, că dispunea de
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bunurile în cauză și era în măsură să le livreze și că a îndeplinit obligațiile privind declararea
și plata taxei pe valoarea adăugată sau pentru motivul că persoana impozabilă respectivă nu
dispune, în plus față de factura menționată, de alte documente de natură să demonstreze că
împrejurările menționate sunt întrunite, deși condițiile de fond și de formă pentru exercitarea
dreptului de deducere sunt îndeplinite, iar persoana impozabilă nu dispunea de indicii care să
justifice presupunerea existenței unor nereguli sau a unei fraude în sfera emitentului
menționat. Însă, în cuprinsul aceleiaşi hotărâri, la paragrafele 53-54, s-a menţionat că nu poate
fi refuzat dreptul de deducere operatorilor care iau toate măsurile care pot fi pretinse în mod
rezonabil pentru a se asigura că operaţiunile lor nu sunt implicate într-o fraudă, fiind deci
recunoscută statelor membre dreptul de a stabili o serie de obligaţii în sarcina contribuabililor
ce solicită deducerea TVA, cu condiţia ca aceste obligaţii să aibă caracter rezonabil şi să nu
impună o sarcina nejustificat de mare în ceea ce îl priveşte pe operatorul economic. În speţa
de faţă, Curtea apreciază că obligaţia de verificare cu privire la înregistrarea furnizorului în
scop de TVA este una care ţine de îndeplinirea unor condiţii esenţiale pentru recunoaşterea
dreptului, şi care presupune efectuarea de minime diligenţe în prealabil exercitării acestui
drept, astfel încât menţionata obligaţie poate fi apreciată ca fiind de natură a se circumscrie
măsurilor rezonabile ce pot fi luate de statele membre în ceea ce priveşte condiţionarea
deducerii de TVA. Prin urmare, Curtea apreciază că organele fiscale au procedat în mod
corect neacordând dreptul de deducere pentru tranzacţiile în cauză.
Neîntemeiate sunt şi criticile privitoare la negarea dreptului de deducere al TVA
pentru achiziţiile efectuate de la S.C. G. SRL, S.C.E. SRL şi SC M. SRL. Cu privire la
livrările efectuate de aceşti comercianţi, deducerea a fost refuzată pe motiv că furnizorii
menţionaţi fuseseră declaraţi, prin ordin ANAF, ca fiind contribuabili inactivi pentru o
perioadă ce include şi datele efectuării tranzacţiilor; starea de fapt nu a fost contestată de
reclamantă. Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) ind. 2 din Codul fiscal (forma în vigoare la
data exercitării dreptului de deducere), beneficiarii care achiziţionează bunuri de la
contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi nu
beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente
achiziţiilor respective. Dispoziţiile legale menţionate prevăd în mod expres interdicţia
recunoaşterii dreptului de deducere în situaţii de tipul celei de faţă, organele fiscale
procedând, în opinia Curţii, la o corectă aplicare a legii la situaţia de fapt. Pe de altă parte, şi
în acest caz, reclamanta înţelege să invoce în apărarea sa o interpretare oferită de către CJUE
normelor comunitare vizând plata/deducerea TVA, respectiv cea cuprinsă în Hotărârea
pronunţată în cauza C-324/11. Astfel, aşa cum arată şi petenta, Curtea JUE a statuat că
normele comunitare în materie precum şi principiul neutralităţii fiscale trebuie interpretate în
sensul că se opun ca autoritatea fiscală să refuze unei persoane impozabile dreptul de a deduce
taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru servicii care i-au fost furnizate numai
pentru motivul că autorizația de întreprinzător individual a emitentului facturii i-a fost retrasă
acestuia din urmă înainte de a presta serviciile în cauză sau de a emite factura aferentă, atunci
când aceasta din urmă cuprinde toate informațiile impuse la articolul 226 din această
directivă, în special pe cele necesare identificării persoanei care a întocmit factura respectivă
și a naturii serviciilor prestate. Însă, în cuprinsul aceleiaşi hotărâri (paragraful 41) se reia
silogismul cuprins la punctele 53 şi 54 din Hotărârea CJUE din cauzele conexate C-80/11 şi
C-142/11 (menţionată în paragraful anterior), prin care se menţiona faptul că statul poate
adopta o serie de măsuri prin care să pretindă contribuabililor efectuarea de verificări
suplimentare cu ocazia exercitării dreptului de deducere, cu condiţia ca aceste măsuri să aibă
caracter rezonabil. În acord cu cele statuate la punctul anterior, Curtea apreciază că nu este
excesiv a pretinde contribuabilului efectuarea de minime verificări prealabil exercitării
dreptului de deducere, printre acestea numărându-se şi cercetări privind înregistrarea
furnizorului în scop de TVA. În cauză, societăţile comerciale în cauză fuseseră declarate ca
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fiind contribuabili inactivi prin Ordin al Preşedintelui ANAF, fiind înscrise în Registrul
contribuabililor inactivi, accesibil persoanelor interesate inclusiv online. Deci, cu minime
diligenţe, reprezentanţii reclamantei puteau afla informaţii esenţiale despre situaţia fiscală a
furnizorilor, fapt de natură a preîntâmpina erori în exercitarea dreptului de decont. Cum aceste
diligenţe par a nu fi fost efectuate, contribuabilul în cauză are a suporta consecinţele.
În fine, o ultimă critică vizează stabilirea nejustificată de debite cu titlu de TVA şi
accesorii, pentru livrările efectuate în perioada 2009-2010 către societatea X. Suedia,
apreciind reprezentanţii intimatei faptul că petenta nu poate beneficia de scutirea prevăzută de
art. 143 alin. (2) lit. a Cod fiscal. Cu titlu prealabil, Curtea constată că, deşi în cuprinsul
Raportului de inspecţie fiscală există aserţiuni care pun la îndoială livrarea mărfurilor, din
cuprinsul aceluiaşi act (fila 63), cât şi din cuprinsul Deciziei contestate (fila 35) reiese cu
evidenţă că refuzul scutirii de TVA a fost exprimat de organul fiscal având în vedere,
exclusiv, dubii cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a beneficiarului livrărilor
(existând inclusiv menţiuni cu privire la livrarea cantităţilor de marfă), drept pentru care
Curtea va cenzura actele fiscale contestate exclusiv din această perspectivă. Astfel, pe de o
parte, facturile aferente livrărilor (filele 24-33 vol. II), poartă menţiuni cu privire la
cumpărător (X.-Suedia), precum şi cu privire la codul de înregistrarea în scop de TVA al
amintitei entităţi (SE470930945601). Pentru a obţine clarificări cu privire la aceste aspecte,
organele fiscale au solicitat relaţii de la omologii suedezi (filele 14-21 vol. II). Răspunsul
autorităţilor suedeze atestă validitatea codului amintit, însă, la capitolul beneficiar este
menţionat AB/X.; neconcordanţa dintre numele beneficiarului consemnat în facturi şi cel
menţionat în relaţiile primite a fost folosită de autorităţile române ca motivaţie pentru refuzul
exonerării petentei de la plata taxei. În opinia Curţii această interpretare este una nerezonabilă.
Astfel, există confirmarea înregistrării în scop de TVA (pct. B1), există confirmarea adresei
beneficiarului (pct. B4), fiind mai nuanţat răspunsul privitor la numele beneficiarului (pct.
B2). Această neconcordanţă este una minoră, atât timp cât există identitate între beneficiarul
menţionat în facturi şi cel evidenţiat în relaţii (X). De altfel, în cuprinsul relaţiilor (pct. C6),
apare ca purtător al codului de TVA X.. Câtă vreme s-a făcut dovada înregistrării în scop de
TVA al partenerului suedez, neconcordanţe minore privitoare la numele acestuia nu se pot
obiectiva în motiv de nerecunoaştere al beneficiului vizând scutirea de la plata taxei anterior
menţionată. Prin urmare, Curtea apreciază că în mod greşit s-a stabilit în sarcina petentei
suma de 148.731 lei cu titlu de TVA pentru tranzacţiile în cauză, precum şi accesorii aferente:
165.097 lei dobânzi şi 22.310 lei penalităţi (conform calculului efectuat în anexa 11 la RIFfila 143 vol. I).
În consecinţă, având în vedere cele anterior expuse, contestaţia formulată va fi admisă
în parte, cu consecinţa anulării actelor atacate cu privire la sumele anterior amintite.
26. T.V.A. Locul prestării serviciilor. Dovada valabilităţii codului T.V.A. Data
exigibilităţii T.V.A. Principiul certitudinii impunerii fiscale
Regula instituită de art. 133 alin. (1) pct.1 Cod fiscal este aceea că locul prestării de
servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care
serviciile sunt efectuate. Cum reclamanta are sediul în România, autoritatea fiscală a
apreciat că serviciile sunt impozabile în România, impunând astfel plata TVA. Prima instanță
şi reclamanta susțin că este incident art. 133 lit. g pct.1-8 Cod fiscal, serviciile ce fac obiectul
contractului fiind aceleași cu acelea din textul de lege.
Art. 143 alin. (2) lit. a Cod fiscal prevede că sunt scutite de taxă livrările
intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de
înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru. Art. 155
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alin. (5) Cod Fiscal impune, de asemenea, menționarea codului TVA. Singura obligație
instituită de lege în sarcina reclamantei e aceea de menționare în factură a codului. Dacă
autoritatea fiscală susține că acel cod nu era real sau valabil, trebuie să dovedească acest
lucru, fiind răsturnată sarcina probei.
Art.1342 din Codul Fiscal a intrat în vigoare abia în anul 2010, iar factura litigioasă
este din anul 2009. Este adevărat ce susţine şi recurenta, respectiv faptul că art. 134 ind. 2
Cod Fiscal nu şi-a modificat conținutul în anul 2010, însă este evident că a fost nevoie de o
intervenție normativă pentru a fi clarificat câmpul de aplicare al acestui text de lege întrucât
era susceptibil de mai multe interpretări, împrejurare ce vine în contradicție cu principiul
certitudinii impunerii fiscale.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1611 din 29.11.2016)
Prin cererea înregistrată la data de 30.06.2014 pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal reclamanta SC „X” SRL, în contradictoriu
cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a solicitat anularea Deciziei nr. FB 3../31.07.2013 emisă de pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. prin care sau stabilit în sarcina sa obligaţii de plată cu titlu de taxă pe valoarea adăugată în sumă de
69.591 lei cu accesorii aferente în sumă de 78.962 lei - emisă în baza Raportului de inspecţie
fiscală F-B 2../31.07.2013 şi a Deciziei nr. 7..../31.01.2014 emisă de Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice, prin care a fost soluţionată contestaţia formulată în procedura
administrativă, ca fiind nelegale.
Tribunalul Botoșani, prin sentinţa nr.1091/15.12.2015, a admis acţiunea, în parte, a
anulat Decizia nr. 7155/31.01.2014 prin care s-a soluţionat contestaţia administrativă şi pe
cale de consecinţă a modificat Decizia de impunere FB- B – 3.../31.07.2013 emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., în sensul înlăturării obligaţiei de plată
stabilită în sarcina reclamantei pentru următoarele sume:
- 65.895,31 lei reprezentând TVA. şi accesoriile aferente acestei sume, cu menţinerea
obligaţiei de plată stabilită în sarcina reclamantei prin acelaşi titlu de creanţă pentru
următoarele sume ce fac obiectul prezentei contestaţii:
- 3.695,69 lei reprezentând TVA. şi accesoriile aferente acestei sume.
În temeiul art. 453 Cod de procedură civilă, tribunalul a obligat pârâta să plătească
reclamantei suma de 3.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată acordate proporţional cu
valoarea pretenţiilor admise.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice B. a declarat recurs şi a
arătat următoarele:
Argumentele instanţei de fond din considerentele hotărârii că nici Codul Fiscal şi nici
normele de aplicare ale acestuia nu obligă la prezentarea din partea prestatorului a unor
dovezi, de natura celor solicitate de inspecţia fiscală, prin care să demonstreze/probeze natura
serviciilor prestate şi că stabilirea naturii serviciilor poate să aibă loc prin mijloacele de probă
la care poate apela inspecţia fiscală, iar aceasta a uzat de explicaţiile scrise din partea
administratorului împuternicit pe care nu le-a respins, şi că, potrivit pct. 13 alin. (2) din
normele de aplicare ale Codului Fiscal, serviciile prestate de un prestator aflat în Comunitate
(S.C. „X” SRL) au locul prestării la locul unde prestatorul este stabilit, numai în situaţiile în
care acestea ar fi fost prestate către o persoana neimpozabilă stabilită în Comunitate, sunt
total eronate.
S.C. „X” S.R.L. nu a indicat alte mijloace de probă doveditoare pentru stabilirea
naturii serviciilor facturate, decât Contractul nr.001/2007.
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Art. 49 alin(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prevede că
„Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate ținându-se seama de forţa lor doveditoare
recunoscută de lege".
Ori nu au existat alte probe, în afară de Contractul nr. 001/2007, care să fie coroborate,
iar acest contract, nu are forța doveditoare asupra serviciilor prestate lună de lună de către
S.C„X” S.R.L. către S.C. „Y” SNC Italia, având doar un caracter general.
Acest contract reprezintă în fapt, ca act juridic, un contract cadru, în care au fost
înşiruite posibile servicii care ar putea fi prestate de către S.C. „X” S.R.L. contra unui tarif de
30 euro/oră şi nu un contract specific pentru fiecare prestare efectivă de servicii, aplicabil
pentru prestarea unui anume serviciu, bine definit, la o dată anume sau într-un interval de timp
bine delimitat şi de o valoare juridică exactă.
Astfel, având în vedere că facturile emise către S.C.„Y” SNC Italia conţineau doar
menţiunea „prestări servicii pentru luna...". apoi declaraţia administratorului împuternicit că
prestările de servicii facturate către S.C. „Y” SNC Italia constau în „fabricarea altor articole
din metal, prestări servicii constând în căutare de noi clienţi şi furnizori, analizarea costurilor
şi traduceri de desene tehnice, dezvoltare de noi proiecte", precum şi clauzele Contractului
nr.001/2007, potrivit cărora: societatea prestatoare „trebuie să livreze relaţii, schițe, traduceri,
piese prelucrate, oricând acest lucru este cerut de S.C. „Y” SNC Italia, în termenii stabiliţi
periodic (art.3), că preţurile unitare ale obiectelor contractului sunt variabile periodic în baza
tipului de prestaţie ce se va efectua" (art. 6), că „valoarea prestaţiei de manoperă pentru
traduceri, verificări, schițe este stabilit în cuantum de 30 euro/oră”, este mai mult decât clar
faptul că organul de inspecţie fiscală nu a avut nici un indiciu despre ce fel de serviciu a fost
facturat în fiecare lună de către S.C. „X” S.R.L. şi nu s-a putut stabili nicicum, o relaţie
incontestabilă între facturile de prestări servicii emise şi contractul nr 001/2007, respectiv
dacă facturile emise au avut măcar legătură cu obiectul contractului 001/2007.
Conţinutul art. 133, alin. (2), lit.g), pct. 1-8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, pentru a sublinia (în afara de faptul că fabricarea altor articole de metal nu se regăseşte
printre serviciile înşiruite la aceste puncte) că în expertiza efectuată se indică o plajă de
prevederi legale foarte vastă, chiar dacă aceste puncte se referă la servicii care nu au nicio
legătură cu serviciile ce fac parte din obiectul contractului nr. 1/2007: „(2) Prin derogare de la
prevederile alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi:
g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu
condiţia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu fix în afara Comunităţii ori să
fie o persoană impozabilă acţionând ca atare, stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate,
dar nu în acelaşi stat cu prestatorul, în cazul următoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepţia mijloacelor de transport;
2. operaţiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu
excepţia mijloacelor de transport;
3. transferul şi/sau transmiterea folosinţei drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor,
mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate şi marketing;
5. serviciile consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor
contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare;
6. prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii;
7. operaţiunile bancare, financiare şi de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepţia
închirierii de seifuri;
8. punerea la dispoziţie de personal;".
Nu este vorba nici despre închiriere sau leasing de bunuri mobile corporale, nici
despre drepturi de autor, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi similare, nici
despre servicii de publicitate şi marketing, nici despre serviciile consultanţilor, inginerilor,
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juriştilor, avocaţilor, contabililor sau experţilor contabili etc. (pentru aceste servicii se
cunoaşte că este obligatorie existenţa unei persoane cu o astfel de specializare, ori, S.C. „X”
S.R.L. nu a probat existenţa de personal angajat sau existenţa unor contracte încheiate cu
persoane autorizate în acest sens), nici despre prelucrare de date şi furnizare de informaţii (în
această categorie incluzându-se în principal serviciile IT), nici operaţiuni bancare, financiare
şi de asigurări şi nici punerea la dispoziţie de personal.
În această situaţie argumentele instanţei de fond cum că serviciile prestate de SC „X”
SRL către S.C. „Y” SNC Italia „nu pot fi încadrate decât la art. 133, alin. (2), lit. g), punctele
1-8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal", din vreme ce alin. (2) lit. g) a acestui
articol face referire la locul prestării serviciilor tocmai în funcţie de natura lor.
În concluzie, o simplă înşiruire a unor servicii într-un contract nu reprezintă o dovadă
concludentă, suficientă, pentru a considera că locul prestării serviciilor facturate este în Italia.
Motivul pentru care s-au solicitat explicaţii scrise administratorului împuternicit a fost
tocmai acela de a găsi informaţii, dublate de documentele probante ale declaraţiilor persoanei
interogate, în legătură cu serviciile prestate în fiecare lună (ceea ce nu a fost cazul
reclamantei.
Însă, dacă societatea ar fi prezentat acele situaţii de lucrări, rapoarte, schițe, traduceri,
etc. pentru fiecare factură întocmită, ori dacă, în afară de Contractul cadru nr. 001/2007 s-ar
mai fi anexat facturilor acte adiţionale pentru fiecare prestare facturată, care să poată indica o
legătură între factura emisă şi Contractul nr. 001/2007, s-ar fi putut stabili clar ce servicii au
fost prestate societăţii italiene S.C. „Y” SNC Italia şi în consecinţă, dacă ele se încadrează la
excepţiile prevăzute de art. 133 alin(2) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consecinţa prezentării de către S.C. „X” S.R.L. a unor astfel de situaţii de lucrări etc.
ar fi fost posibilă stabilirea naturii serviciilor facturate, în lipsa acestei menţiuni din facturile
fiscale întocmite, iar stabilirea naturii serviciilor ar fi putut conduce la stabilirea cu precizie a
locului prestării de servicii, care indică dacă o operaţiune este sau nu impozabilă în România
din punct de vedere al TVA (ori aceste aspecte sunt reglementate la Titlul Vl-Taxa pe
valoarea adăugata din cuprinsul Codului Fiscal).
Cu privire la afirmaţia instanţei de fond privitoare la faptul că firma S.C. „Y” SNC
Italia este persoană impozabilă stabilită în Italia şi că acest fapt rezultă din codul de TVA al
S.C. „Y” SNC Italia, indicat atât în Contractul nr. 001/2007 cât şi în facturile fiscale emise de
reclamantă, iar în situaţia unui dubiu în privinţa viabilităţii respectivului cod, organul fiscal
avea posibilitatea verificării lui prin aplicaţia VIES, recurenta învederează instanţei de recurs
că nu organele de inspecţie fiscală trebuie să se ocupe de procurarea dovezilor în susţinerea
situaţiei de fapt fiscale a unui contribuabil supus verificării, ci contribuabilul însuşi, potrivit
obligaţiilor imperative statuate de art. 10, alin(1) şi (2) Codul de procedură fiscală, şi aceasta
este neîntemeiată, dat fiind faptul că organul de control fiscal a respectat procedura şi a
solicitat informaţii contribuabilului, întocmai potrivit art. 49 alin. (1) Codul de procedură
fiscală.
Intimata a declarat că nu poate face dovada valabilităţii codului de TVA al
partenerului italian. În acest caz, este de observat că există atât o declaraţie, cât şi o lipsă a
înscrisului care poate infirma aceasta declaraţie (adică recipisa din care să rezulte ca
verificarea valabilităţii codului de TVA al partenerului italian şi adresa acestuia a avut loc la o
dată anterioară derulării primei tranzacţii cu aceasta societate).
În ce priveşte afirmaţia instanţei de fond că: în situaţia unui dubiu în privinţa
viabilităţii respectivului cod organul fiscal avea posibilitatea verificării prin aplicaţia VIES,
subliniază că nu există vreo prevedere legală care să impună echipei de inspecţie fiscală să
procedeze la verificarea prin aplicaţia VIES a valabilităţii codului IT007158..., şi oricum, ar fi
lipsită de sens şi de forţă juridică probatorie. Întrucât aceasta verificare nu ar fi posibilă decât
184

la o dată din intervalul de desfăşurare a inspecţiei fiscale, adică din cuprinsul anului 2013,
care ar furniza informaţia că la această dată societatea italiană este sau nu persoană
impozabilă, respectiv dacă are sau nu un cod valid de TVA şi dacă are sau nu sediu valid (o
adresă) din interiorul unui stat membru, dar care nu poate furniza aceste elemente valabile la o
dată anterioară, adică la data întocmirii facturilor.
Obligaţia verificării valabilităţii unui cod de TVA al unui beneficiar intracomunitar
aparţine vânzătorului/prestatorului, aşa cum rezultă din prevederile O.M.F.P. nr. 1706/2006
pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilităţii codului de înregistrare în
scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în
celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, mai
exact din pct. 2 şi 3.
S.C. „X” S.R.L. nu poate face dovada că serviciile facturate se încadrează la excepţiile
prevăzute de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal şi astfel este aplicabilă regula generală,
prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, deci că locul prestării este considerat a fi locul unde
prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate, adică în
România, iar operaţiunea este impozabilă pentru S.C. „X” S.R.L.
II. În ce priveşte suma de 6.700,73 lei reprezentând TVA colectată aferentă a două
livrări intracomunitare către S.C. „Y” SNC Italia şi SC „Z” Italia SRL, respectiv: „livrări de
piese diverse lucrate pe strung şi freze” şi utilaj „ZPM 2500 cu rulmenţi" livrări efectuate în
baza facturilor nr. 007/10.05.2008 şi 008/31.07.2008, recurenta arată că tribunalul confirmă,
fără a fundamenta juridic, soluţia aleasă de expert şi arată că respingerea scutirii de TVA a
fost motivată de către inspecţia fiscală de faptul că reclamanta pentru livrarea către firma S.C.
„Y” SNC Italia deţine doar factură fiscală care conţine codul de TVA al acesteia, fără dovada
valabilităţii acestui cod, iar pentru livrarea către firma SC „Z” Italia SRL factura prezentată
conţine doar codul de înregistrarea fiscală al acesteia, nu şi codul de înregistrare în scopuri de
TVA, iar în ce priveşte livrările efectuate către firma S.C. „Y” SNC Italia codul de
înregistrare în scopuri de TVA consemnat în factura fiscală nr. 007/10.05.2008 este
IT007158..., şi că în situaţia unui dubiu în privinţa viabilităţii respectivului cod, organul fiscal
ar fi avut posibilitatea verificării lui prin aplicaţia VIES. Având în vedere că firma S.C. „Y”
SNC Italia era înregistrată în scopuri de TVA în statul său, iar din CMR nr. ET - 970/ 85 G
094 şi confirmarea clientului existente la dosarul de fond al cauzei la filele 176 şi 177 rezultă
realizarea efectivă a transportului către Italia a bunurilor facturate, prima instanţă a apreciat că
nu există temei legal pentru neacordarea scutirii de TVA în sumă de 3.005,04 lei, aferentă
acestei tranzacţii.
În opinia recurentei, aprecierea instanţei de fond este neîntemeiată şi este
fundamentată pe o greşită interpretare şi aplicare a legii şi a probatoriului existent la dosarul
cauzei, întrucât din Raportul de Inspecţie Fiscala nr. F-B 2.../31.07.2013 care a stat la baza
emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile suplimentare de plată stabilite de inspecţia
fiscală nr. F-B 3.../31.07.2013, rezultă stabilirea TVA colectată în sarcina S.C. „X” S.R.L.
aferentă livrărilor de „piese diverse lucrate pe strung şi pe freze", pentru care societatea a
aplicat scutirea de TVA fără să-i fi fost comunicat un cod valid de înregistrare în scopuri de
TVA al beneficiarului, atribuit de autorităţile din Italia, contrar prevederile art. 143 alin. (2),
lit.a) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare care dispun în sensul că:
„Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele: a) livrările intracomunitare de bunuri către o
persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,
atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru..."
Potrivit pct.2 şi 3 din Procedura de solicitare a verificării valabilităţii codului de
înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în
scopuri de TVA în celelalte state membre de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în
România - Anexa nr. 1 la Ordinul 1706/2006, „2. Verificarea valabilităţii codurilor de
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înregistrare în scopuri de TVA, furnizate vânzătorilor din România de către cumpărători din
alte state membre, cade în sarcina vânzătorului: informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de
verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei."
III. În ce priveşte suma de 29.258,1 lei cu titlu de TVA colectată aferentă avansului
facturat către S.C. „Q” SRL Italia în valoare de 153.990 lei pentru : „ghilotina care taie în
mişcare”, pentru care organul fiscal nu a acordat dreptul de deducere, recurentul consideră că
prima instanţă, în considerentele sale, a exprimat doar punctul de vedere al expertului, fără a
prezenta şi raţionamentul, fundamentul legal pentru care a ales să achieseze la argumentele
acestuia.
În analiza stabilirii existenţei unei diferenţe de tratament fiscal între „avans facturat” şi
„avans încasat” şi dacă impunerea cu TVA pentru un avans neîncasat, este legală, instanţa de
fond a făcut abstracţie de următoarele aspecte:
În primul rând, atât avansul facturat, cât şi cel încasat sunt supuse impunerii cu TVA,
excepţie făcând „avansurile încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată
aferente importului, precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau care nu
sunt impozabile”.
Referitor la existenţa contractului între cei doi parteneri intracomunitari, precum şi la
existenta vreunei livrări intracomunitare ulterioare, la existenţa unui cod de înregistrare în
scopuri de TVA al beneficiarului (valid la data facturării), că avansul facturat de S.C. „X”
S.R.L. nu se poate reţine ca fiind pentru importuri operaţiuni scutite (cum este de ex. livrarea
intracomunitară de bunuri) sau operaţiuni neimpozabile (cum sunt de ex. anumite prestări de
servicii intracomunitare). Mai mult decât atât, avansul nu a fost încasat, astfel încât din toate
aceste aspecte rezultă clar că în speţă nu sunt aplicabile prevederile art.1342, alin. (2), lit. b)
din Codul Fiscal.
Recurenta învederează că administratorul împuternicit a declarat în nota explicativă
că: „Avansul respectiv este pentru o livrare ulterioară intracomunitară. Deţinem factura către
client ce conţine codul fiscal al acestuia. Livrarea nu a mai avut loc, motiv pentru care nici
avansul nu a mai fost încasat de la partener.”, dar nu a dovedit cu nici un fel de document cele
declarate, respectiv că avansul a fost pentru livrări intracomunitare de bunuri.
În al doilea rând, pentru avansul încasat, exigibilitatea TVA intervine la momentul
încasării, în conformitate cu art.1342 alin. (2). lit. b) din Legea nr. 571/2003, iar pentru
avansul facturat, exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii, în conformitate cu art.
1342 alin.2 lit. a) din Legea nr. 571/2003.
În expertiza la care achiesează instanţa de fond se precizează că pct. 161, alin. (1) din
Normele de aplicare a Codului Fiscal invocat de către D.G.R.F.P. în soluţionarea contestaţiei
sunt interpretate greşit, dar mai ales că au aplicabilitate doar din anul 2010, iar factura 012 s-a
emis în 31.01.2009.
Ori, având în vedere conţinutul pct. 161 alin.(1) din N.M. de aplicare a Codului Fiscal,
respectiv: „Prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplică în situaţia în care
facturile totale ori parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise
înaintea faptului generator de taxă şi includ şi situaţia în care sunt emise facturi pentru
avansuri înainte de încasarea acestora.”, recurenta afirmă că pct. 161 alin.(1) din H.G.
nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă a fost introdus în normele
metodologice abia în 2010, el a avut tocmai rolul de a elucida atât mediul de afaceri, cât şi
organele de control asupra faptului că art. 134, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 se
referă şi la avansurile facturate înainte de încasarea acestora, respectiv la situaţiile în care se
emit facturi înainte de faptul generator de taxă.
Recurenta subliniază că au existat reglementări legale şi în ceea ce priveşte faptul că o
factură poate fi emisă pentru avansuri, chiar dacă nu au fost încasate, şi anume reglementarea
de la art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, care dispune în sensul că: „Persoana
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impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o
livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) şi (2), trebuie să
emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare
celei în care ia naştere faptul generator al taxei, cu excepţia cazului în care factura a fost deja
emisă. Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar pentru suma
avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu până
în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepţia cazului în
care factura a fost deja emisă”.
Prin întâmpinare (filele 47-53), intimata S.C. X S.R.L. solicită respingerea recursului,
ca nefondat, reiterând, aşa cum precizează expres la fila 48 dosar recurs, motivele de
netemeinicie a Deciziei de impunere nr. 318/2013 expuse pe larg în cererea de chemare în
judecată.
Recurenta răspunde la întâmpinare (filele 73-76) reluând apărările din recursul
formulat şi solicitând admiterea acestora.
Recursul formulat este întemeiat parţial, pentru considerentele ce se vor arăta în
continuare:
Suma contestată în speţă reprezintă TVA în sumă de 69591 lei la care se adaugă
accesorii - dobânzi şi penalităţi de întârziere (decizia de impunere aflată la filele 11-16) .
Reclamanta a contestat întreaga sumă impusă cu titlu de TVA .
Aşa cum rezultă din raportul de inspecţie fiscală, suma totală se compune din trei sume
distincte, care vor fi analizate separat: suma de 33.632 lei, suma de 6.700 lei şi suma de
29.258 lei (conform raportului de inspecție fiscală de la filele 17-33).
În ceea ce privește suma de 33.632 lei, Curtea retine următoarele:
Această sumă, conform actelor fiscale contestate, reprezintă TVA colectată stabilită în
sarcina S.C. „X” SRL aferentă prestărilor de servicii facturate în perioada ianuarie 2008 –
iulie 2009 către firma italiană S.C. „Y” SNC Italia, pe care societatea le-a considerat, în mod
eronat, neimpozabile în România, respectiv având locul prestării în Italia.
Organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea nu prezintă dovezi concludente
pentru ca locul prestărilor de servicii enumerate de administratorul împuternicit al societăţii să
se încadreze la vreuna din excepţiile prevăzute de art.133, al.2 din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, temeiul legal invocat fiind, de altfel,
evaziv şi imprecis. În concluzie, serviciile prestate către partenerul italian intră în categoria
prestărilor de servicii în sfera taxei, efectuate cu plată, cu locul livrării în România.
Prima instanţă a reţinut, în esenţă, că locul prestării serviciilor este în Italia întrucât ar
fi incident art. 133 lit. g pct. 1 - 8 Cod fiscal, text de lege în care s-ar încadra serviciile
prestate, servicii ce fac obiectul contractului nr. 001/2007 încheiat între reclamantă şi firma
S.C. „Y” SNC Italia, persoană impozabilă stabilită în Italia.
Curtea nu este de acord cu opinia şi argumentarea primei instanțe, achiesând la
motivele de recurs ale autorității fiscale.
Regula instituită de art. 133 alin. (1) pct.1 Cod fiscal este aceea că locul prestării de
servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care
serviciile sunt efectuate. Cum reclamanta are sediul în România, autoritatea fiscală a apreciat
că serviciile sunt impozabile în România, impunând astfel plata TVA. Prima instanță şi
reclamanta susțin că este incident art. 133 lit. g pct.1-8 Cod fiscal, serviciile ce fac obiectul
contractului fiind aceleași cu cele din textul de lege. Primul aspect pe care Curtea îl reţine e
acela că prima instanță se rezumă la o simplă afirmație fără a face o analiză concretă. Pe de
altă parte, în conținutul expertizei efectuate în cauză, expertul arată că, folosind procedura
eliminatorie, serviciile din contract s-ar încadra la pct. 4, 5 şi 6 pentru ca, în urma
obiecțiunilor pârâtei, să arate că s-ar încadra doar la pct. 4 sau 6 ( filele 247, 293 dosar fond).
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Conform clauzelor contractuale inserate în contractul nr. 001/2007 ( filele 173-176)
acesta are ca obiect următoarele prestații:
traduceri;
căutare de noi clienţi;
analize preţuri;
dezvoltare de noi proiecte;
verificare şi control schiţe;
furnizare de piese prelucrate din fier.
Art. 133 alin. (2) lit. g pct. 1-8 Cod fiscal stipulează următoarele:
„(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii,
locul prestării este considerat a fi: g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este
stabilit sau are un sediu fix, cu condiţia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu
fix în afara Comunităţii ori să fie o persoană impozabilă acţionând ca atare, stabilită sau care
are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelaşi stat cu prestatorul, în cazul următoarelor
servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu excepţia mijloacelor de transport;
2. operaţiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu
excepţia mijloacelor de transport;
3. transferul şi/sau transmiterea folosinţei drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor,
mărcilor comerciale şi a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate şi marketing;
5. serviciile consultanţilor, inginerilor, juriştilor şi avocaţilor, contabililor şi experţilor
contabili, ale birourilor de studii şi alte servicii similare;
6. prelucrarea de date şi furnizarea de informaţii;
7. operaţiunile bancare, financiare şi de asigurări, inclusiv reasigurări, cu excepţia
închirierii de seifuri;
8. punerea la dispoziţie de personal;”
Comparând serviciile din contract cu acelea din textul de lege rezultă cu îndestulătoare
evidenţă că serviciile din contract nu se încadrează în textul de lege. Dispozițiile fiscale
cuprind norme imperative, de strictă interpretare, nefiind susceptibile de o interpretare
extensivă. Pct. 5 se referă la servicii ale unor persoane cu o specializare distinctă, a unor
profesioniști ce dețin cunoștințe de specialitate într-un domeniu de nişă şi care, în principiu,
dețin o licenţă pentru desfășurarea activității. Mențiunea şi alte servicii similare nu schimbă
cu nimic argumentarea reclamantei, întrucât în contract nu e menționat niciun serviciu similar.
De altfel, chiar expertul a arătat în urma obiecțiunilor că ar fi incident doar pct. 4 sau 6. Însă,
nici acestea nu sunt incidente întrucât serviciile de publicitate şi marketing nu sunt similare cu
acelea de căutare de clienți, activitatea de publicitate şi marketing fiind mult mai complexă,
implicând efectuarea unor studii de piață, studii ale cererii şi ofertei, activități de promovare a
produselor, de stabilire a strategiei comerciale pe baza unor tehnici şi metode specifice,
difuzarea de informații, afişe, prospecte, etc. Dacă ar fi fost prestate servicii de publicitate şi
marketing nimic nu ar fi împiedicat părțile să insereze o astfel de prestație în clauzele
contractuale. Nici pct. 6 nu este incident, negăsindu-si corespondenţă în cadrul obiectului
contractului, afirmație valabilă şi pentru celelalte puncte. Concluzia este aceea că principiul
legalității impunerii fiscale nu permite o interpretare extensivă a clauzelor contractuale
întrucât s-ar ajunge la situația ca părțile, printr-un acord de voință să eludeze normele fiscale
sau să le modifice pe calea interpretării. Prin urmare, cum locul prestării este locul unde
prestatorul este stabilit sau are sediu fix de la care serviciile sunt efectuate, adică în România,
operațiunea este impozabilă pentru reclamantă.
În ceea ce privește suma de 6700,73 lei, Curtea reţine că în litigiu a mai rămas doar
factura nr. 007/10.05.2008 pentru care s-a stabilit TVA în cuantum de 3005,04 lei, întrucât cu
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privire la factura 008/2008 (TVA 3695 lei) prima instanță a reținut legalitatea obligației de
plată a TVA, iar reclamanta nu a declarat recurs. Necontestat este faptul că această factură
cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA aferent clientului, ceea ce i se impută
reclamantei fiind faptul că la data controlului nu a făcut dovada valabilității acestui cod.
Art. 143 alin. (2) lit. a Cod fiscal prevede că sunt scutite de taxă livrările
intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de
înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru. Art. 155
alin. (5) Cod fiscal impune, de asemenea, menționarea codului TVA.
Curtea nu achiesează la motivele de recurs privind obligația reclamantei de a face
dovada valabilității codului TVA. Singura obligație instituită de lege în sarcina reclamantei e
aceea de menționare în factură a codului. Dacă autoritatea fiscală susține că acel cod nu era
real sau valabil, trebuie să dovedească acest lucru, fiind răsturnată sarcina probei. Este excesiv
a i se impune comerciantului sarcina exorbitantă a dovedirii valabilității codului TVA cu
privire la operațiuni comerciale efectuate cu mai mulți ani în urmă. Este evident că
posibilitățile de informare ale autorității fiscale cu privire la acest aspect sunt superioare
posibilităților de informare ale contribuabilului. Dispozițiile Ordinului nr. 1706/2006 emis de
către MF nu schimbă cu nimic argumentarea, întrucât acesta doar obligă furnizorul să verifice
valabilitatea codului, or, odată ce acesta susține că a verificat valabilitatea codului şi l-a
inserat în factură, e sarcina autorității fiscale să dovedească nevalabilitatea acestui cod. Acest
act normativ nu impune contribuabilului să reţină dovezile privind valabilitatea codului
(interogarea aplicației VIES sau altă modalitate) şi să le arhiveze pentru a fi prezentate cu
prilejul controlului. Recurentul mai invocă faptul că factura emisă încalcă dispozițiile art. 155
alin. (5) lit. k Cod fiscal privind denumirea şi calitatea bunurilor livrate, însă Curtea observă
că nu acest temei legal a fost reţinut în raportul de inspecție fiscală ce a stat la baza emiterii
deciziei de impunere. Pe de altă parte trebuie remarcat că sunt suficient determinate bunurile
livrate prin mențiunea - piese diverse lucrate pe strung şi freze, mențiunea putând fi
coroborată cu clauzele contractuale. Așadar, impunerea sumei de TVA aferentă facturii
007/10.05.2008 nu este legală.
În ceea ce privește suma de 29.258,1 lei, Curtea reţine că, de asemenea, s-a impus
nelegal plata TVA aferentă facturii nr. 012/31.01.2009 - avans pentru ghilotină care taie în
mișcare.
Art. 134 ind.2 Cod Fiscal prevede că exigibilitatea taxei intervine la data la care are
loc faptul generator. Alin. (2) prevede la litera a) că prin derogare de la prevederile alin. (1),
exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; iar lit.
b) prevede că taxa devine exigibilă la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans
efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. În speţă, avansul nu a fost încasat
şi nici nu a fost urmat de o livrare/prestare efectivă. Problema în discuție este dacă atât
avansul încasat cât şi cel facturat sunt supuse impunerii cu TVA. Cel încasat e supus TVA
conform lit. b), iar cel facturat dar neîncasat conform lit. a), susține autoritatea fiscală. În
susținerea acestui punct de vedere recurentul invocă dispozițiile pct. 16 ind. 1 din normele
metodologice de aplicare ale Codului fiscal care stipulează că „Prevederile art. 134^2 alin. (2)
lit. a) din Codul fiscal se aplică în situaţia în care facturile totale sau parţiale pentru o livrare
de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise înaintea faptului generator de taxă şi includ
şi situaţia în care sunt emise facturi pentru avansuri înainte de încasarea acestora.”
Însă, așa cum a reținut prima instanță şi cum recunoaște şi recurenta, acest text de lege
a intrat în vigoare abia în anul 2010 iar factura litigioasă este din anul 2009. Este adevărat ce
susţine şi recurenta, respectiv faptul că art. 134 ind. 2 Cod fiscal nu si-a modificat conținutul
în anul 2010 însă este evident că a fost nevoie de o intervenție normativă pentru a fi clarificat
câmpul de aplicare al acestui text de lege întrucât era susceptibil de mai multe interpretări,
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împrejurare ce vine în contradicție cu principiul certitudinii impunerii fiscale reglementat de
art.3 lit. b Cod fiscal care statuează că acest principiu reclamă elaborarea de norme juridice
clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată
să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege
sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii lor fiscale. În speță, prin actele fiscale contestate s-a
încălcat acest principiu, or, încălcarea unui principiu, care e mai mult decât încălcarea unui
text de lege, nu poate duce decât la anularea deciziei de impunere în ceea ce privește suma
stabilită cu titlu de TVA. Pe de altă parte, textul de lege fiind susceptibil de mai multe
interpretări, el nu putea fi interpretat decât în favoarea contribuabilului - în dubio contra
fiscum. Art. 155 alin. (1) Cod fiscal invocat de recurentă este lipsit de relevanţă atât pentru
argumentul mai sus învederat cât şi pentru faptul că nu reglementează exigibilitatea TVA,
această chestiune fiind litigioasă în speţă. Or, articolul invocat reglementează facturarea.
Prin decizia nr.1611/29.11.2016, pentru considerentele mai sus arătate, Curtea – Secţia
de contencios administrativ şi fiscal, în temeiul art. 488 pct. 8, 496 Cod de procedură civilă, a
admis recursul formulat de pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice prin
Administrația Județeană a Finanțelor Publice B., împotriva sentinţei nr.1091/15.12.2015,
pronunţată de Tribunalul Botoșani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
în dosarul nr.28.../40/2014, în contradictoriu cu intimata-reclamantă S.C. „X”; a casat în parte
sentinţa civilă nr.1091/15.12.2015 a Tribunalului Botoșani – Secția a II-a civilă, de contencios
administrativ și fiscal; a admis în parte acţiunea; a anulat Decizia nr.7.../31.01.2014 prin care
s-a soluţionat contestaţia administrativă şi pe cale de consecinţă a modificat Decizia de
impunere F-B – 3.../31.07.2013 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., în
sensul că a înlăturat obligaţia de plată stabilită în sarcina reclamantei pentru următoarele
sume: 32.263 lei reprezentând T.V.A. şi accesoriile aferente, cu menţinerea obligaţiei de plată
stabilită în sarcina reclamantei prin acelaşi titlu de creanţă pentru următoarele sume ce fac
obiectul prezentei contestaţii; 37.327 lei reprezentând T.V.A. şi accesoriile aferente.

27. Derulare program POSDRU. Eligibilitate cheltuieli efectuate de beneficiari.
Refuz justificat de rambursare T.V.A.
Curtea constată că interpretarea dată de intimată modalităţii în care s-au desfăşurat
relaţiile contractuale dintre părţi este una rigidă, ce nu ţine seama de finalitatea urmărită
prin derularea convenţiei. Astfel, această finalitate era obiectivată prin supervizarea
cererilor de rambursare a sumelor în cauză. În acest sens, volumul de muncă ce trebuia
efectuat avea a fi raportat, cu certitudine, la totalul sumelor solicitate, neavând relevanţă, în
opinia Curţii, dacă acest volum era fracţionat în 5 sau 7 rapoarte, esenţială fiind examinarea
cererii de rambursare prin raportare la totalul sumei solicitate. Cum prestatorul şi-a
îndeplinit obligaţia examinării cererilor de rambursare pentru întreaga sumă aferentă
contractului, este irelevant faptul că îndeplinirea acestei obligaţii s-a făcut în mai puţine
etape decât cele prevăzute iniţial, această etapizare nefiind de esenţa obligaţiilor asumate de
părţi.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal,sentinţa nr.291 din 12.12.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 6../39/2016 la data de 11 iulie
2016, reclamanta Universitatea a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Organismul Intermediar
pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educației
și Cercetării Științifice, următoarele:
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- Anularea Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 01/4484/SVPF/
13.05.2015 și a documentului subsecvent – Răspunsul 01 POSDRU MECTC cu nr. 01/6519/
SVPF/08.07.2015 la contestația reclamantei nr. 8016 din 21.05.2015 înregistrată la 01
POSDRU actul MECS cu nr. 01/5005/SVPF/22.05.2015, privind Scrisoarea Standard de
Informare a Beneficiarului nr. 01/4484/SVPF/13.05.2015, răspunsul la contestație primit de
universitate la data de 07.01.2016 cu consecința rambursării către universitate a sumei de
1240,77 lei – TVA aferent unor cheltuieli declarate eligibile conform scrisorii standard
01/4175/SVPF/06.05.2015, TVA solicitat de prin cererea de rambursare TVA eligibil nr. 2
suplimentară, sumă din cadrul proiectului „Provocările cunoașterii și dezvoltare prin cercetare
doctorală PRO-DOCT”, ID 52946;
- Anularea Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 01/12403/SVPF/
04.12.2015 și a documentului subsecvent – Răspunsul 01 POSDRU MECTC cu nr. 01/811//
SVPF/22.01.2015 la contestația reclamantei nr. 23195 din 14.12.2015 înregistrată la 01
POSDRU MEN cu nr. 01/12420 /SVPF/15.12.2015, privind Scrisoarea Standard de Informare
a Beneficiarului nr. 01/4484/SVPF/13.05.2015, răspunsul la contestație primit de universitate
prin e-mail la data de 24.01.2016, cu consecința rambursării către universitate a sumei de
2.480 lei (2000 lei și TVA de 480 lei, reprezentând cheltuieli considerate neeligibile din suma
plătită drept contravaloare a serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului „ Dezvoltarea
Învățământului Superior bazat pe competențe prin îmbunătățirea calității și facilitatea
accesului la programele de studii din domeniile Științe Administrative și Juridice.
În motivarea acțiunii, a arătat că Universitatea a implementat cele două proiecte și, în
cadrul implementării, au fost emise documentele menționate a căror anulare le solicită.
În ceea ce privește proiectul „Provocările cunoașterii și dezvoltare prin cercetare
doctorală PRODOCT” ID 52946 au fost emise Scrisoarea standard de informare a
beneficiarului nr. 01/4484/SVPF/13.05.2015 și Răspunsul 01 POSDRU MECT cu nr.
01/6519/SVPF/08.07.2015 la contestația universității primit la data de 07.01.2016, prin care i
s-a comunicat că suma de 1.240,77 lei – TVA nu a fost validată, deoarece nu s-a respectat art.
5.1. din Instrucțiunea 103 din 18.03.2015, în sensul că TVA anterior datei de 13 august 2012
face obiectul unei cereri de restituire a contravalorii TVA plătite, aferentă cheltuielilor
eligibile, conform modelului prezentat în instrucțiunea privind plata de către AMPOSDRU a
contravalorii TVA plătite, aferentă cheltuielilor eligibile, iar cererea trebuia să fie însoțită de
documentele prevăzute în instrucțiune.
A precizat că TVA în valoare de 1.240,77 lei este aferentă unor cheltuieli declarate
eligibile conform Scrisorii standard nr. 01/4175/SVPF/06.05.2015 și a fost solicitată de
universitate prin cererea de rambursare TVA eligibil nr. 2 suplimentară.
Prin contestația nr. 8016 din 21.05.2015 înregistrată la OIPOSDRU cu nr. 01/5005/
SVPF/22.05.2015 a arătat că TVA-ul solicitat la pozițiile din Action –Web 914-916, 918, 920,
928, 931-932 este aferent deplasărilor experților pentru care au fost validate cheltuielile,
aspect ce a fost transmis prin scrisoarea standard menționată.
A precizat că prin contestaţie a arătat că prin minuta de conciliere (pe baza căreia s-a
întocmit nota de conciliere) în urma căreia s-au transmis cererile suplimentare, privind
proiectul cu ID 52946 „pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi TVA aferent acestora”, se
păstrează concluziile de la ID-ul precedent. Concluziile la care s-a făcut trimitere erau că
aceste cheltuieli sunt eligibile, prin urmare, TVA aferent este, în mod evident, eligibil.
Prin adresa nr. 0I/6519 din 08.07.2015 i s-a adus la cunoștință că cererea de restituire a
contravalorii TVA plătite aferente cheltuielilor eligibile pentru suma de 1.240,77 lei se
circumscrie art. 3 din Ordinul nr. 588 din 27.02.2015.
Față de răspunsul negativ primit la contestația formulată universitatea a transmis către
OIPOSDRU documentul nr.1741 din 05.02.2016, conţinând precizările care indicau că
reclamanta este în deplină conformitate, înscriindu-se în prevederile legale, deoarece la data
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de 05.03.2015 cu nr. USV 3476 transmisese deja cererea de rambursare a TVA, eligibilă nr. 2
- suplimentară, care însoţeşte cererea de rambursare suplimentară nr. 3.
Prin urmare, reclamanta a demonstrat OIPOSDRU că a fost îndeplinită condiţia ca
cererea de restituire a TVA plătită aferentă cheltuielilor eligibile să fie transmisă înainte de
data de 31.03.2015, conform art. 3 din Ordinul 588 din 27.02.2015, şi numai o eroare ar putea
să împiedice restituirea sumei solicitate.
În ceea ce priveşte proiectul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe
competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din
domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice - Acronim: DISSAJ”, ID 13642, a fost emisă
Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. Ol/12403/SVPF/04.12.2015, prin care au
fost informaţi cu privire la motivele care au stat la baza diminuării de către OIPOSDRU
MECS a cheltuielilor solicitate spre rambursare. În termen legal a depus contestaţia nr.
O1/12420/SVPF/15.12.2015 prin care şi-a argumentat punctul de vedere şi a solicitat
revenirea OIPOSDRU MECS asupra deciziei de invalidare a unor cheltuieli, ca urmare a unor
erori de interpretare, însă solicitarea sa a fost respinsă prin adresa OI/2281/ SVPF/22.01.2016.
Se reproşează universităţii, ca beneficiar al Contractului de finanţare nr. POSDRU/
156/I.5/S/136421, că a plătit sumele prevăzute în contractul pentru serviciile de audit, contract
încheiat pentru auditarea întregii perioade a proiectului, în condiţiile în care cererile de
rambursare care au fost estimate au fost mai puţine decât cele previzionate iniţial.
În această situaţie, considerarea ca neeligibilă a sumei 2.000 lei şi TVA aferentă de
480 lei a fost fundamentată doar pe estimarea numărului de cereri de rambursare din cadrul
documentelor aferente procedurii de atribuire, neţinând cont de prevederile Contractului de
servicii de audit financiar nr. 10569 din 07.07.2014 care, în Anexa 1 prevede fără echivoc
faptul că preţul ferm de 7.000 lei contractat este pentru „servicii de audit financiar proiect
POSDRU DISSAJ pentru întreaga perioadă de implementare”.
Astfel, contractul de prestări servicii încheiat cu auditorul a fost încheiat pentru
auditarea întregii perioade de derulare a proiectului, pentru auditarea documentelor aferente
întregului proiect, indiferent de numărul de cereri de rambursare depuse de beneficiar.
Complexitatea muncii auditorului financiar nu este influenţată de numărul de cereri,
documentele puse la dispoziţie spre auditare pentru întreg proiectul sunt aceleaşi indiferent
dacă sunt împărţite la 1 sau 5 cereri de rambursare, documentele preliminare încheierii
contractului având un caracter estimativ în această privinţă.
Din moment ce prevederile contractului de audit au fost respectate, în sensul în care
auditorul a prestat serviciile de audit financiar pentru întreaga perioadă de implementare a
proiectului, astfel cum se specifică în Anexa 1 a contractului, parte integrantă din acesta, nu
există motive de a considera neeligibile cheltuielile cu serviciile de audit în valoare de 2.000
lei şi TVA aferent de 430 lei, având drept consecinţă diminuarea cu o cotă parte din suma
prevăzută pentru aceasta.
Pentru motivele arătate a cerut anularea Scrisorii standard de informare a
beneficiarului nr. OI/12403/SVPF/04.12.2015 şi a documentului subsecvent - Răspunsul OI
POSDRU MECS cu nr. 0I/811/SVPF/22.01.2016 la contestaţia reclamantei nr. 23195 din
14.12.2015 înregistrată la OI POSDRU MECS cu nr. O1/12420/SV/15.12.2015, cu consecinţa
rambursării către universitate a sumei de 2.480 lei (2000 lei şi TVA de 480 lei), reprezentând
cheltuieli considerate neeligibile din suma plătită drept contravaloare a serviciilor de audit
financiar în cadrul proiectului „Dezvoltarea învăţământului Superior bazat pe competenţe prin
îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe
Administrative şi Juridice - Acronim: DISSAJ”, ID 136421.
Prin întâmpinare (f. 37-40) pârâta Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice Bucureşti a cerut respingerea cererii reclamantei privind anularea
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Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. OI/4484/SVPF/13,05.2015, a Răspunsului
nr. OI/6519/SVPF/08.07.2015 privind soluţionarea contestaţiei, precum şi Scrisorii standard
de informare a beneficiarului nr. OI/12403/SVPF/04.12.2015 şi a Răspunsului nr. OI/811/
SVPF/22.01.2016 privind soluţionarea contestaţiei, pentru următoarele motive:
În ceea ce priveşte proiectul „Provocările cunoaşterii şi dezvoltare prin cercetare
doctorală PRO-DOCT” cu ID 52946, în urma transmiterii de către reclamantă a Cererii de
Rambursare TVA eligibilă nr. 11 a fost emisă Scrisoarea standard de informare a
beneficiarului nr. OI/4484/SVPF/ 13.05.2015, prin care a fost validată suma de 2.314,01 lei,
reprezentând cheltuieli declarate eligibile de către pârâtă şi a fost diminuată taxa pe valoare
adăugată nedeductibilă solicitată (1.240,77 lei), ca urmare a nerespectării art. 5.1. din
Instrucţiunea 103/18.03.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii
proiectelor finanţate prin POSDRU în vederea prefinanţării, rambursării cheltuielilor şi
implementării activităţilor propuse prin proiecte, iar suma de 1.240,77 lei reprezintă cheltuieli
anterioare datei de 13.08.2012, motiv pentru care aceasta nu a fost validată.
În urma soluţionării contestaţiei reclamantei nr. OI/5005/SVPF/22.05.2015, comisia de
soluţionare, prin răspunsul nr. O1/6519/SVPF/08.07.2015, a comunicat acesteia că taxa pe
valoare adăugată în cuantum de 1.240,77 lei nu a fost validată, nefiind respectate prevederile
art. 5.1 din Instrucţiunea nr. 103/18.03.2015, precum şi faptul că TVA anterior datei de
13.08.2012 face obiectul unei cereri de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă
cheltuielilor eligibile, conform prevederilor Instrucţiunii privind plata de către AMPOSDRU a
contravalorii taxei pe valoare adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în
cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor,
precum şi a anexelor acesteia.
Astfel, reclamanta trebuia să depună o cerere de rambursare TVA eligibil pentru
cheltuielile efectuate până la data de 13.08.2012, iar pentru TVA anterior datei de 13.08.2012,
aceasta trebuia să depună o cerere de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă
cheltuielilor eligibile. Ori, reclamanta a depus o singură cerere de rambursare TVA eligibilă
nr. 11, înregistrată la sediul pârâtei cu nr. OI/2998/SVPF/30.03.2015, motiv pentru care au
fost validate cheltuielile declarate eligibile efectuate până la data de 13.08.2012, în cuantum
de 2,314,01 lei şi invalidate cheltuielile efectuate după această dată, cheltuieli pentru care era
necesară depunerea unei cereri de restituire a contravalorii TVA.
În ceea ce priveşte proiectul „Dezvoltarea învăţământului superior bazat pe
competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii în
domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice - Acronim: DISSAJ” cu ID 136421 urmare a
transmiterii Cererii de rambursare nr.5 finală versiunea 2 înregistrată Ia sediul pârâtei cu nr.
Ol/l0520/SVPF/30.10.2015, a fost emisă Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.
OI/12403/SVPF/04.12.2015, prin care a fost validată suma de 630.246,21 lei reprezentând
cheltuieli declarate eligibile la nivelul OI POSDRU MENCŞ şi invalidată suma de 2.000,00
lei şi TVA 480,00 lei.
Motivele care au stat la baza diminuării cheltuielilor solicitate spre rambursare au la
bază analiza ofertei tehnice a ofertantului declarat câştigător (S.C. P SRL), din care reiese
faptul că auditorul financiar va întocmi câte un raport privind constatările factuale aferente
fiecărei cereri de rambursare intermediare şi un raport final, respectiv 6 rapoarte intermediare
şi 1 raport final, aşa cum rezultă inclusiv din cuprinsul Contractului de finanţare Cap. 1
Obiective contract.
Conform graficului de prestare a serviciilor din cadrul ofertei depuse de ofertantul
câştigător, oferta este concepută şi depusă cu luarea în calcul a unui număr de 7 rapoarte, iar
pentru acestea, valoarea ofertei a fost depusă la un preţ de 7.000,00 lei fără TVA.
Având în vedere faptul că în cadrul proiectului a fost depus un număr de 5 cereri de
rambursare (inclusiv cererea de rambursare pentru care a fost emisă Scrisoarea standard de
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informare a beneficiarului nr. OI/12403/SVPF/04.12.2015) însoţite de 5 rapoarte privind
constatările factuale, rezultă că valoarea maximă a contractului de audit ce poate fi decontată
de POSDRU este de 5.000,00 lei, fără TVA.
Pentru aceste motive, a cerut respingerea cererilor formulate de reclamanta
Universitatea ca neîntemeiate.
Analizând cererile deduse spre soluţionare, Curtea constată următoarele:
Prin Cererea de rambursare a TVA eligibilă nr. 2 (fila 52), reclamanta a solicitat
rambursarea sumei de 3554,78 lei, reprezentând TVA aferent unor bunuri şi servicii (fila 58),
achiziţionate în perioada 16.03.2012-04.09.2012, în cursul derulării proiectului „Provocările
cunoaşterii şi dezvoltare prin cercetare doctorală PRO-DOCT” (derulat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU).
Prin Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. OI/4484/SVPF/13.05.2015
(fila 13) a fost informată reclamanta despre faptul că îi este refuzată rambursarea sumei de
1240,77 lei reprezentând TVA, cu motivarea că respectiva sumă era considerată
nedeductibilă, şi deci susceptibil a fi rambursată doar dacă era aferentă unor cheltuieli
efectuate ulterior datei de 13.08.2012, data publicării H.G. nr. 831/2012 în Monitorul Oficial
al României. Refuzul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 5.1 din cuprinsul Instrucţiunii
Directorului General al Autorităţii de Management POSDRU, care stipulează că „taxa pe
valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor de grant şi
strategice finanţate prin POSDRU, care este nedeductibilă conform legislaţiei fiscale
naţionale, este considerată nerecuperabilă de către şi poate fi solicitată la rambursare din
Fondul Social European. Această prevedere este aplicabilă pentru TVA plătit de către
beneficiari, începând cu data de 13 august 2012 (data apariţiei H.G. nr. 831/2012 în
Monitorul Oficial al României) aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, atât pentru proiectele
aflate în derulare la data menţionată, precum şi pentru proiectele depuse ulterior acestei
date”. În cauză, cheltuielile pentru care se dorea rambursarea taxei, refuzate la plată de către
intimată, au fost efectuate până la data de 13.08.2012, caracterul nedeductibil al acesteia
nefiind disputat. Contestaţia formulată de reclamantă, pe cale administrativă, împotriva
amintitei măsuri a fost respinsă prin răspunsul OI POSDRU MECT nr. OI/6519/SVPF/
08.07.2015.
În examinarea măsurii contestate Curtea apreciază că este utilă o scurtă prezentare
cronologică a normelor legale aplicabile. Astfel, regimul juridic al cheltuielilor de felul celor
în cauză este reglementat de prevederile H.G. nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. În forma
adoptată iniţial, art. 12 lit. a din actul normativ declara ca neeligibil TVA, fără niciun fel de
distincţie. Prin H.G. nr. 1135/2011 a fost modificată HG nr. 759, în sensul că, la art. 12 lit. a
era considerat neeligibil TVA deductibil potrivit legii, iar, prin art. 11 ind. 1 (nou introdus)
pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale era considerat
eligibil TVA nedeductibil; art. II alin. 1 din cea de-a doua hotărâre menţiona că dispoziţiile
art. 11 ind. 1 se aplică se aplică proiectelor depuse după data intrării în vigoare a actului
normativ. În fine, HG nr. 831/2012 a completat HG 1135 în sensul introducerii unui nou
alineat (1)ind. 1- la art. II prin care se stipula că „prin excepţie de la prevederile alin. (1), în
cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial
Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10
august 2012, precum şi celor depuse după această dată.”. Curtea apreciază că, în cauză,
aplicarea principiului conform căruia legea dispune doar pentru viitor se concretizează, printre
altele, în faptul că au a fi considerate eligibile doar TVA aferentă cheltuielilor efectuate
ulterior datei intrării în vigoare a Hotărârii menţionate, respectiv 13.08.2012, avându-se în
vedere prevederile art.11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 precum şi data publicării în
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Monitorul Oficial a actului menţionat. Că aceasta este interpretarea avută în vedere de
legiuitor rezultă şi din cuprinsul Instrucţiunii menţionate, emise în aplicarea hotărârii, cât şi
din cele consemnate la pct. 2 din Nota de fundamentare ce a stat la baza emiterii H.G.,
disponibilă pe site-ul Guvernului României, la adresa http://gov.ro/ro/guvernul/procesullegislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-831-07-08-2012&page=2#null .
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că pentru perioada anterioară adoptării actului,
problema rambursării sumelor de felul celei în cauză a fost reglementată de dispoziţiile art. 15
alin. (1) lit. g din O.U.G. nr. 64/2009. Prin urmare, întrucât parte din cheltuielile ce au generat
TVA solicitat în speţă au fost efectuate anterior intrării în vigoare a H.G., în mod corect a
procedat intimata la refuzul rambursării acestora, astfel încât cererea de anulare a Scrisorii
contestate apare ca nefondată.
Prin Cererea de rambursare nr. 5 (aflată în documentaţia anexă comunicată de
intimată), reclamanta a solicitat rambursarea sumei de 620.109,96 lei, reprezentând cheltuieli
efectuate în cursul derulării proiectului „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe
competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din
domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice” (derulat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU).
Prin Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. OI/12403/SVPF/04.12.2015
a fost informată reclamanta despre faptul că s-a dispus diminuarea sumei solicitate cu 2000
lei, şi TVA aferent de 480 lei. Refuzul a fost justificat de modalitatea parţial defectuoasă în
care a fost derulat contractul de audit financiar nr. 10569/07.07.2014, (aferent proiectului
amintit), reproşându-se în concret faptul că nu au fost întocmite decât 5 rapoarte de constatări
factuale, în loc de 7, astfel cum era prevăzut în contract. Din examinarea contractului în cauză
(fila 20 dosar), Curtea constată că între reclamantă, în calitate de beneficiar, şi SC P SRL, în
calitate de prestator, s-a încheiat o convenţie prin care cea din urmă parte se obliga la
executarea de servicii de audit financiar POSDRU, obligaţiile asumate de aceasta în acest sens
fiind detaliate în propunerea tehnică-anexă la contract (vezi art. 9.1). Din cuprinsul acesteia
(depus de petentă la dosar), rezultă că societatea în cauză şi-a asumat obligaţia de întocmire
de rapoarte de audit (şase la număr) pentru fiecare din cererile de rambursare întocmite de
beneficiar, la care se adaugă un raport final. Preţul a fost stabilit la o sumă globală de 7000 lei
+ TVA (art. 5 din contract), nefiind efectuată o defalcare a sumelor pe rapoarte. În cauză, din
motive necunoscute, reclamanta a formulat un număr de patru cereri de rambursare în loc de
şase, fiind, în consecinţă, întocmite un număr de 5 rapoarte (4 intermediare şi unul final), în
loc de 7, conform propunerii tehnice. Din cuprinsul relaţiilor comunicate de reclamantă,
rezultă că suma solicitată prin cererile de rambursare a fost obţinută într-un procent foarte
mare (fiind refuzată doar suma de 9000 lei). Curtea constată că interpretarea dată de intimată
modalităţii în care s-au desfăşurat relaţiile contractuale dintre părţi este una rigidă, ce nu ţine
seama de finalitatea urmărită prin derularea convenţiei. Astfel, această finalitate era
obiectivată prin supervizarea cererilor de rambursare a sumelor în cauză. În acest sens,
volumul de muncă ce trebuia efectuat avea a fi raportat, cu certitudine, la totalul sumelor
solicitate, neavând relevanţă, în opinia Curţii, dacă acest volum era fracţionat în 5 sau 7
rapoarte, esenţială fiind examinarea cererii de rambursare prin raportare la totalul sumei
solicitate. Cum prestatorul şi-a îndeplinit obligaţia examinării cererilor de rambursare pentru
întreaga sumă aferentă contractului, este irelevant faptul că îndeplinirea acestei obligaţii s-a
făcut în mai puţine etape decât cele prevăzute iniţial, această etapizare nefiind de esenţa
obligaţiilor asumate de părţi. Prin urmare, cum plata sumei aferente contractului s-a făcut în
mod corect, apare ca eronat refuzul rambursării în integralitate a sumelor solicitate, astfel
încât, sub acest aspect, se impune anularea în parte a scrisorii analizate şi obligarea intimatei
la decontarea şi a sumei refuzate. Nu se poate dispune în sensul anulării integrale a scrisorii de
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informare, întrucât aceasta conţine şi alte măsuri, printre care şi cea a rambursării altor sume,
a căror nelegalitate nu a fost relevantă de petentă.
Prin urmare, având în vedere cele anterior menţionate, Curtea de Apel Suceava –
Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa nr. 291/12.12.2016, a admis în parte
acţiunea formulată de reclamanta Universitatea, intimată fiind pârâta Direcţia Generală
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane – Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Bucureşti; a respins ca nefondată
cererea de anulare a Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. OI/4484/SVPF/
13.05.2015, precum şi răspunsul OI POSDRU MECT nr. OI/6519/SVPF/08.07.2015; a anulat
în parte Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. OI/12403/SVPF/04.12.2015,
precum şi răspunsul OI POSDRU MECT nr. OI/811/SVPF/22.01.2016; a obligat pârâta la
rambursarea către reclamantă a sumei de 2.000 lei cu titlu cheltuieli eligibile efectuate,
precum şi a sumei de 480 lei, reprezentând TVA aferent.
28. Codul de procedură fiscală. Măsuri asigurătorii. Condiţii
Pericolul la care face referire art. 213 alin. (2) Cod procedură fiscală trebuie să fie
unul concret şi obiectiv, în sensul existenţei unor indicii că respectivul contribuabil urmează
să se sustragă de la plata obligaţiilor, prin acte de dispoziţie apte să îi diminueze
patrimoniul. În opţiunea legiuitorului pericolul este extrinsec faptelor controlate, în sensul că
rezultă din acţiuni/inacţiuni ale contribuabilului altele decât operaţiunile care au făcut
obiectul controlului fiscal sau al atragerii răspunderii solidare.
Interpretarea contrară nu este permisă, deoarece dacă pericolul ar fi intrinsec şi ar
rezulta din operaţiunile care conduc la emiterea titlului de creanţă ar transforma măsurile
asiguratorii în regulă, iar nu în excepţie, aşa cum de altfel impune dispoziţia legală.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.1466 din 08.11.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 18.03.2016 reclamantul M.S.M., în contradictoriu
cu pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea
Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 7057/03/15 din data de 29.02.2016, ca
nelegală şi netemeinică.
Prin sentinţa nr. 368 din 16.06.2016 Tribunalul Botoşani a admis cererea formulată de
reclamantul M.S.M., în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
A anulat Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 70.../03/15/29.02.2016 emisă
de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
În temeiul art. 453 Cod de procedură civilă a obligat pârâtele să plătească
reclamantului suma de 650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor
Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
În motivare au arătat că instanţa de fond a reţinut că în această speţă debitoarea este
persoană fizică, faţă de care s-a emis notificarea de atragere a răspunderii solidare şi decizia
de instituire a măsurilor asigurătorii, astfel că pericolul trebuie justificat de către organul
fiscal în raport cu acest debitor şi nu cu persoana juridică, care constituie o entitate juridică
diferită, având o calitate distinctă de debitor pentru obligaţiile fiscale stabilite în sarcina sa.
Recurentele apreciază că instanţa a interpretat greşit dispoziţiile art. 213 Cod
procedură fiscală, din următoarele considerente:
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Astfel, prima obligaţie a administratorului în contextul funcţionării societăţii
comerciale este însăşi obligaţia de a asigura gestiunea activităţii curente a societăţii, adică
obligaţia de a administra.
Tot în sarcina administratorului se regăseşte, conform legii societăţilor comerciale, şi
obligaţia de a întocmi bilanţul societăţii şi contul de profit şi pierderi şi de a asigura
repartizarea beneficiilor şi plata dividendelor în condiţiile prevăzute de lege.
În conformitate cu dispoziţiile art. 1915 Cod civil administratorul răspunde personal
faţă de societate pentru prejudiciile aduse cu încălcarea legii, a mandatului primit sau prin
culpă în administrarea societăţii.
Art. 25 din Codul de procedură fiscală instituie răspunderea solidară a
administratorului cu debitoarea atunci când cu rea-credinţă a determinat nedeclararea şi/sau
neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă.
Organul fiscal a dispus emiterea unei decizii privind instituirea măsurilor asigurătorii
bazat pe comportamentul fiscal al reclamantului.
În calitate de administrator împuternicit, acesta avea obligaţia gestionarii în totalitate a
activităţii agentului economic, inclusiv efectuarea plăţilor către bugetul consolidat al statului
împrejurare ce, de altfel, s-a petrecut şi în fapt prin achitarea în totalitate a prejudiciului
stabilit în dosarul penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani sub
nr. 603/P/2013.
Aşa cum rezultă din decizia de instituire a măsurilor asigurătorii, pentru recuperarea
creanţei bugetare organul fiscal a întocmit şi comunicat un număr de 28 de somaţii începând
cu anul 2010 şi până în anul 2016, a întocmit şi transmis popriri, a notificat debitorul să
prezinte actele şi documentele contabile pentru clarificarea situaţiei fiscale, însă toate aceste
demersuri au rămas fără efect.
Aşadar, toate demersurile organului fiscal de a recupera obligaţiile fiscale au fost
sortite eşecului, atâta timp cât reprezentatul debitoarei a refuzat orice solicitare din partea
acestuia de a clarifica situaţia fiscală a debitoarei.
Situaţia excepţională rezultă fără echivoc din faptul că administratorul societăţii
comerciale nu a dat curs invitaţiei organului fiscal de a clarifica situaţia agentului economic şi
nu a efectuat plăţi decât în vederea stingerii prejudiciului stabilit de organul cercetare penală.
Prin urmare, recurentele apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 213
Cod procedura fiscală privind dispunerea măsurilor asigurătorii sub forma popririi asigurătorii
pe veniturile din salarii şi pe conturile de disponibilităţi şi sub forma popririi asigurătorii.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a depus diligenţele legale pentru
încasarea debitelor, însă măsurile de executare silită nu au avut finalitatea prevăzută de lege,
respectiv recuperarea obligaţiilor fiscale, motiv pentru care administratorul debitoarei a fost
notificat privind deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare. Învederează
instanţei că de la data confirmării şi până la data emiterii deciziei de instituire a măsurilor
asigurătorii, contestatorul nu a comunicat AJFP înscrisuri doveditoare sau un punct de vedere
cu privire la această situaţie, motiv pentru care se identifica o legătura de cauzalitate între
fapta de a nu depune declaraţii fiscale (în fapt a nu declara obligaţiile de plată) şi neachitarea
acestora la scadenţă.
Pe cale de consecinţă, recurentele arată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de
lege pentru recuperarea creanţelor bugetare .
Potrivit Codului de procedura fiscală, organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în
limitele atribuţiilor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluţia admisă de
lege întemeiată pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.
Potrivit art. 213 din Cod procedură fiscală, se dispun măsuri asigurătorii sub forma
popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile
proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta
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să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în
mod considerabil colectarea.
Aşadar, natura măsurilor asigurătorii – care de altfel nu reprezintă măsuri de executare
silită, ci doar mijloace care au drept scop asigurarea organului fiscal, prin indisponibilizarea
bunurilor urmăribile ale contribuabilului – este asupra posibilităţii de realizare efectivă a
executării silite atunci când va fi emis titlul executoriu.
În concluzie, solicită admiterea recursului, modificarea hotărârii nr. 368/16.06.2016,
pronunţata de Tribunalul Botoşani şi în rejudecare respingerea cererii de chemare în judecată.
În drept au invocat dispoziţiile art. 488, pct.8 din Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, reclamantul a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Având în vedere că organul fiscal nu a emis în termen de 6 luni un titlu de creanţă aşa
cum prevede art. 213 alin. (7) Cod procedură fiscală şi nici nu a prelungit termenul de 6 luni
pentru emiterea titlului de creanţă printr-o decizie comunicată contribuabilului, avea obligaţia
să emită o decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii în termen de cel mult 2 zile de la
împlinirea termenului de 6 luni sau un an, termen împlinit, în cazul de faţă la data de
29.08.2016.
În această situaţie solicită a se constata că cererea de recurs formulată de D.G.R.F.P.–
AJFP a rămas fără obiect.
Pe fondul cauzei a arătat că necesitatea dispunerii măsurilor asigurătorii este justificată
de îndeplinirea condiţiilor pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare
înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare la plată.
Astfel, pornind de la acest aspect, pentru a se reţine răspunderea solidară a
administratorului şi respectiv pentru a se justifica necesitatea instituirii măsurilor asigurătorii
împotriva reclamantului M.S.M., este necesară reţinerea relei-credinţe a acestuia în ce priveşte
activitatea desfăşurată.
În ceea ce priveşte reaua-credinţă, aceasta este o condiţie „sine qua non"
(indispensabilă, necesară) pentru atragerea răspunderii solidare, fără de care nu se poate
stabili răspunderea în cauză şi implicit instituirea măsurilor asigurătorii împotriva unei
persoane pentru care nu a fost stabilită vinovăţia.
Astfel, reaua-credinţă a administratorilor sau a altor persoane în determinarea
nedeclarării şi/sau neachitării la scadenţă a obligaţiilor fiscale trebuie dovedită de către
organul fiscal, iar nu doar invocată, şi trebuie să existe la momentul la care obligaţiile
trebuiau/puteau fi declarate şi plătite. Astfel, nu s-a demonstrat în ce constă reaua-credinţă,
motivele invocate de organul fiscal în reţinerea acesteia nefiind motive ce pot fi invocate cu
privire la instituirea măsurilor asigurătorii.
În acest caz, suntem în prezenţa unui comportament al debitorului care trebuie probat
cu elemente concrete, de natură să permită concluzia necesităţii instituirii măsurilor
asigurătorii. Aceste măsuri sunt, potrivit naturii lor, măsuri preventive, de conservare a
patrimoniului debitorului, în scopul creşterii eficienţei procesului de colectare a creanţelor
fiscale. Prin urmare, simplele alegaţii referitoare la existenţa unui pericol ca debitorul să se
sustragă de la executare, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul nu sunt suficiente.
În această situaţie, pericolul trebuie să fie unul concret şi obiectiv, în sensul existenţei
unor indicii că numitul M.S.M. urmează să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale care îi
vor incumba, precum golirea conturilor societăţii, vânzarea activelor societăţii, antecedentele
fiscale ale acestuia. Or, în cazul de faţă, organul fiscal, în motivarea deciziei de instituire a
măsurilor asigurătorii, nu a avut în vedere aceste aspecte, ci doar aspecte legate de
dezinteresul reclamantului, aspecte care nu pot să atragă instituirea măsurilor asigurătorii.
În ceea ce priveşte „situaţia excepţională" reţinută în prezenta cauză de către organul
fiscal, aceasta nu atrage, în mod vizibil, periclitarea şi îngreunarea în mod considerabil a
colectării.
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În ceea ce priveşte gestionarea în totalitate a activităţii agentului economic, inclusiv
efectuarea plăţilor către bugetul consolidat al statului, face precizarea că prin Decizia nr. 1 din
data de 20.10.2011, depusă la dosarul cauzei, administratorul statutar al S.C. „X” S.R.L a
limitat aria de activitate a atribuţiilor stabilite prin procura generală autentificată sub nr.
1653/20.10.2011 emisă de B.N.P. I.C.C. doar la activităţile de ridicare a extraselor de cont de
la bancă, depunerea declaraţiilor şi bilanţurilor la Administraţia Finanţelor Publice
(A.N.A.F.), depunerea documentelor necesare către ITM, depunerea documentaţiei către
Primărie în vederea avizării activităţii firmei.
În acest caz, nu sunt îndeplinite cerinţele pentru instituirea măsurilor asigurătorii,
întrucât nu există nici o împrejurare pe care să se întemeieze teza faptică a Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice în sensul că numitul M.S.M. s-a sustras de la o eventuală
executare prin neplata datoriilor către bugetul consolidat al statului.
În decizia de instituire a măsurilor asigurătorii, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice a citat steril dispoziţiile art. 213 Cod procedură fiscală, fără a indica în concret
împrejurări care să justifice temerea de sustragere. Astfel, apreciază reclamantul că decizia de
instituire a măsurilor asigurătorii nu a fost motivată, în sensul exigenţelor dispoziţiilor art. 213
Cod procedură fiscală.
Analizând sentinţa recurată prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 Cod
procedură civilă, Curtea reţine următoarele:
Potrivit art. 213 Cod procedură fiscală măsurile asiguratorii se dispun sub forma
„popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile
proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale,
respectiv atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi
risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Aceste
măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de
controale sau al antrenării răspunderii solidare”.
Astfel, măsurile asigurătorii nu sunt o etapă obligatorie care precede emiterea oricărui
titlu de creanţă sau orice executare silită fiscală, ci se aplică doar în cazurile limitate în care
există indicii că executarea va fi îngreunată prin atitudinea debitorului.
Legiuitorul a prevăzut că măsurile asigurătorii pot fi dispuse „în cazuri excepţionale”,
în continuare explicând ce înseamnă caracterul excepţional: „respectiv atunci când există
pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând
sau îngreunând în mod considerabil colectarea”. Sintagma în cazuri excepţionale, subliniază
că măsura asiguratorie este o măsură de excepţie, iar nu una de drept comun, astfel încât
constatarea neîndeplinirii sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor fiscale nu sunt un
temei suficient pentru luarea măsurilor asigurătorii.
Pericolul la care face referire art. 213 alin. (2) Cod procedură fiscală trebuie să fie unul
concret şi obiectiv, în sensul existenţei unor indicii că respectivul contribuabil urmează să se
sustragă de la plata obligaţiilor, prin acte de dispoziţie apte să îi diminueze patrimoniul. În
opţiunea legiuitorului pericolul este extrinsec faptelor controlate, în sensul că rezultă din
acţiuni/inacţiuni ale contribuabilului, altele decât operaţiunile care au făcut obiectul
controlului fiscal sau al atragerii răspunderii solidare.
Interpretarea contrară nu este permisă, deoarece dacă pericolul ar fi intrinsec şi ar
rezulta din operaţiunile care conduc la emiterea titlului de creanţă ar transforma măsurile
asigurătorii în regulă, iar nu în excepţie, aşa cum de altfel impune dispoziţia legală.
Luarea măsurilor asigurătorii trebuie raportată la o anumită atitudine de rea-credinţă a
debitorului care încearcă să-şi sustragă, ascundă sau distrugă activele patrimoniale cu scopul
de a zădărnici eforturile organelor fiscale de a executa creanţa fiscală.
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Prin urmare, măsurile asigurătorii nu sunt o etapă obligatorie care precede orice
executare silită fiscală, ci se aplică doar în cazurile limitate în care există indicii că executarea
va fi îngreunată prin atitudinea debitorului.
Curtea observă că actul administrativ contestat nu indică nici unul din elementele
premisă care ar justifica luarea măsurii asigurătorii, respectiv cazul excepţional sau pericolul
ca debitorul să-şi sustragă, ascundă sau distrugă activele patrimoniale cu scopul de a zădărnici
eforturile organelor fiscale de a executa creanţa fiscală.
Această modalitate de instituire a măsurii asiguratorii aduce atingere dreptului de
proprietate garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la CEDO, având în vedere că, deşi a
avut loc o restrângere a dreptului de proprietate al debitorului, nu s-a justificat în nici un mod
cauza acestei restrângeri, or în analiza respectării dreptului de proprietate de către autoritatea
pârâtă, este important a se respecta principiul proporţionalităţii dintre ingerinţă şi motivele
care justifică ingerinţa în dreptul de proprietate.
Contrar susţinerilor recurentei şi în acord cu opinia instanţei de fond, Curtea constată
că dispoziţiile legale se referă la debitor şi proprietatea acestuia, astfel că îndeplinirea
condiţiilor de emitere a deciziei prin care se dispun măsuri asiguratorii se verifică în raport de
persoana la care se referă, indiferent de calitatea acesteia.
Împrejurarea că în termenul de şase luni, calculat de la data emiterii deciziei de
instituire a măsurilor asiguratorii, autoritatea pârâtă nu a emis titlul de creanţă este irelevantă,
deoarece analiza legalităţii unui act administrativ se face prin raportare la starea de fapt şi de
drept existentă la data emiterii actului şi nu la situaţii ulterioare cu consecinţe juridice distinct
reglementate în Codul de procedură fiscală.
Faţă de aceste considerente, Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a constatat că instanţa de fond a aplicat corect dispoziţiile 213 Cod
procedură fiscală, motiv pentru care, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă şi art. 20 din
Legea nr. 554/2004, prin Decizia nr.1466/08.11.2016 a respins recursul ca nefondat; în baza
prevederilor art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă, recurenta a fost obligată să plătească
reclamantului-intimat cheltuieli de judecată.
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Drept procesual civil
29. Cerere de revizuire. Condiţii. Art. 509 pct. 5 Cod de procedură civilă.
Pentru a fi întemeiată cererea de revizuire, înscrisul trebuie să fie anterior
pronunţării hotărârii, reţinut de partea potrivnică sau imposibil de înfăţişat şi doveditor.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 262 din 9.02.2016)
Prin acţiunea înregistrată la data de 13.08.2013, reclamanta X în contradictoriu cu
pârâţii Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I. şi Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a solicitat ca prin hotărârea judecătorească
să se dispună:
- anularea Deciziilor nr. 1670279/31.07.2013 şi nr. 1670279/05.08.2013 emise de
I.T.P.F Iaşi prin care s-a respins cererea de reexaminare a Deciziei nr. 1670240/26.06.2013,
conform căreia s-a respins cererea de acordare a despăgubirilor cuvenite conform art. 28, lit.
m) din Legea nr. 360/2002; art. 1, art. 2, lit. d), art. 3, lit. e), art. 4, alin. (3) din H.G.
1083/2008, raportat la art. 20, alin. (1) din Legea 284/2010;
- obligarea pârâtelor la plata de despăgubiri în sumă de 20.000 euro în echivalent în lei
la data plăţii în temeiul art. 2, lit. d), art. 3, lit. e), art. 4, alin. (3) din H.G. 1083/2008 ;
- obligarea pârâtelor la plata unui ajutor egal cu 8 salarii ale funcţiei de bază, în
temeiul art. 20, alin. (1) din Legea 284/2010;
- obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 1125 din 11.06.2014, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a luat act de renunţarea reclamantei la judecata cererii
menţionată la pct. 3; a admis excepţia lipsei de calitate procesuală pasivă a pârâtului
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din cadrul MAI faţă de care a respins ca
inadmisibilă acţiunea şi a respins, ca nefondată, acţiunea reclamantei faţă de pârâtul
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) I.
Împotriva acestei sentinţe, la data de 22.10.2014, a promovat recurs reclamanta,
criticând-o pentru nelegalitate.
Prin Decizia nr. 318 din 26.01.2015, pronunţată în dosarul nr. 600/39/2013*, Curtea de
Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a respins, ca nefondat, recursul
promovat de reclamantă.
La data de 30.09.2015, reclamanta X a formulat cerere de revizuire a Deciziei nr.
318/2015, cererea formând obiectul dosarului nr. 762/39/2015, şi a solicitat anularea în
totalitate a deciziei pronunţată în recurs iar pe fond, admiterea acţiunii în sensul anulării
deciziilor nr. 1670279/31.07.2013 şi nr. 1670279/05.09.2013, emise de I.T.P.F. I. şi obligarea
pârâtelor la plata de despăgubiri în sumă de 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, în
temeiul art. 2 lit. d, art. 3 lit. e, art. 4 alin. 3 din H.G. nr. 1083/2008, precum şi obligarea
pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, întemeiată pe dispoziţiile art. 509 pct. 5 Cod procedură civilă,
revizuenta a arătat că în perioada iulie – august 2015 s-a adresat Direcţiei Medicale a M.A.I.
în legătură cu o contestaţie a Deciziei nr. 432/10 din 14.02.2014, în legătură cu cauza
decesului.
La data de 03.09.2015 a primit de la Direcţia Medicală o copie a unei comunicări, prin
care, la data de 23.02.2012, Direcţia Medicală înştiinţează I.T.P.F. I. că Comisia de expertiză
medico-militară a concluzionat: deces prin neoplazie – conform Deciziei Medicale nr. 432/10
din 14.02.2012, emisă de spitalul Militar de Urgenţă I., avizată de Comisia de Expertiză
Medico-Militară a M.A.I. în şedinţa din 22.02.2012.
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În fapt, la data de 01.01.2012, soţul său, angajat la I.J.P.F. B. – S.P.F. S., a decedat din
cauza unui melanom malign latero-lombar drept operat cu multiple metastaze – afecţiune
medicală care a fost dobândită în timpul desfăşurării activităţii sale la locul de muncă.
Pentru aceste motive a solicitat obligarea pârâtelor la plata sumei de 20000 euro în
echivalentul în lei la data plăţii, reprezentând despăgubirile rezultate din asigurarea de
sănătate. În drept, acţiunea a fost motivată pe dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. m din Legea nr.
360/2002, coroborate cu art. 4 alin. (2) lit. d din H.G. nr. 1083/2008.
Instanţa a respins cererea motivat de faptul că, din punct de vedere medical nu s-a
dovedit legătura de cauzalitate dintre exercitarea atribuţiilor de serviciu şi boala contractată,
iar înscrisurile medicale sunt nemotivate.
Astfel, a considerat nelegale sentinţele din dosarul nr. 600/39/2013, deoarece
înscrisurile medicale ce provin de la Comisia Medico-Militară probează legătura existentă
între îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi boala contractată.
Potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. e coroborat cu art. 2 lit. b şi d din H.G. nr. 1083/2008,
din art. 8 alin. (2) şi (3) din ordinul MAI 24/2009 şi art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 1083/2008
beneficiază de despăgubiri personale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1.
Decesul să fie urmare a rănirii poliţistului; 2. Poliţistul să fie decedat.
Comisia de Expertiză Medico-Militară de pe lângă spitalul Militar I. a propus şi a
avizat în data de 14.02.2012, la rubrica Legătură cauzală a bolii sau accident cu îndeplinirea
obligaţiilor medicale „Deces prin boală apărută în timpul dar nu din cauza serviciului”.
În mod greşit instanţele consideră că aceste comisii trebuiau să analizeze condiţiile de
lucru ale decedatului, deoarece în acest mod judecătorul îşi aroga atribuţiile comisiei medicale
abilitate să stabilească cauza şi împrejurările privind contractarea afecţiunilor, comisie
medicală care, în urma analizării criteriilor stabilite prin baremul medical nr. 72, stabileşte
dacă există sau nu legătura între atribuţiile de serviciu şi boala contractată. Instanţa nu poate
impune Comisiei medicale normele care trebuie evaluate deoarece acestea sunt prevăzute
expres în lege.
Conform legislaţiei în vigoare, prin accident se înţelege vătămarea violentă a
organismului şi intoxicaţia acută care loc în timpul procesului de muncă, sau în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces.
Astfel, a menţionat că soţul său, G., a beneficiat de concediu medical continuu, fără
întreruperi, până la data de 01.01.2012, cumulând 540 de zile lipsă de le serviciu.
Cu toate că a dovedit faptul că a fost emisă o decizie medicală şi că din decizia
medicală corectată şi completată de Comisia Centrală de Expertize Medico-Militară rezultă că
decesul soţului a fost cauzat de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, Curtea de Apel Suceava a
respins recursul, menţinând eroarea pronunţată fără să ţină cont de decizie şi de faptul că
Comisia Centrală de Expertize Medico-Militară a modificat propunerea de boală apărută în
timpul, dar nu din cauza serviciului, în deces prin neoplazie conform art. 68 lit. b din Legea
nr. 263/2010.
Prin motivarea făcută de instanţa de recurs se constată foarte limpede că aceasta nu a
analizat pct. IV din Decizia medicală nr. 430/10 din 14.02.2012, potrivit căreia Comisia de
Expertize Medico-Militară avizează propunerea secţiei de specialitate (de la pct. 11 din
aceeaşi Decizie), privind diagnosticul, aptitudinea pentru îndeplinirea atribuţiilor militare,
gradul de invaliditate, termenul de revizuire dar nu şi legătura cauzală.
Prin întâmpinarea formulată, intimatul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
I. a solicitat respingerea cererii de revizuire şi menţinerea Deciziei nr. 318 din 26.01.2015 a
Curţii de Apel Suceava, ca fiind temeinică şi legală.
În motivare, pârâta a arătat că decizia Curţii de Apel Suceava nr. 318 din 26.01.2015 a
mai făcut obiectul unei căi extraordinare de atac, respectiv contestaţia în anulare ce a făcut
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obiectul dosarului nr. 223/39/2015, respinsă de Curtea de Apel Suceava prin decizia nr. 2743
din 8.06.2015.
Revizuenta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 509 pct. 5 Cod procedură civilă,
conform căruia „cererea de revizuire poate fi formulată atunci când, după darea hotărârii s-au
descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi
înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor”, înscrisul doveditor fiind în cazul
de faţă adresa nr. 4071821/23.02.2012 a Direcţiei medicale din cadrul MAI, prin care a fost
transmis ITPF I. dosarul medical al defunctului G., fost agent de poliţie în cadrul unităţii şi
soţul revizuentei.
Este cât se poate de evident că acest document nu se circumscrie dispoziţiei legale mai
sus enunţate, acest document neputând, în nici un caz deschide calea unei cereri de revizuire a
deciziei pronunţate de instanţa de recurs.
Un astfel de înscris trebuie să fie un înscris doveditor, reţinut de partea potrivnică – în
speţă I.T.P.F. I., în argumentarea netemeiniciei acţiunii formulate de revizuentă şi care nu a
putut fi înfăţişat, prezentat în instanţă mai presus de voinţa părţilor. Ori, adresa Direcţiei
Medicale nr. 4971821/23.02.2012, pe care revizuenta îşi întemeiază cererea, nu îndeplineşte
condiţiile prezentate anterior, în concret nu este un înscris doveditor, nu a fost reţinut în
formularea apărărilor de către I.T.P.F. I. şi nici nu a putut fi prezentat dintr-o împrejurare mai
presus de voinţa părţilor.
Cu excepţia motivului de revizuire reprezentat de adresa Direcţiei Medicale nr.
4971821/23.02.2012, revizuenta aduce în discuţie aceleaşi susţineri pe care le-a invocat în faţa
instanţelor la soluţionarea cererii sale în fond, recurs şi contestaţie în anulare.
Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea a reţinut că cererea de revizuire nu este
întemeiată.
Petenta invocă dispoziţiile art. 509 pct. 5 Cod procedură civilă, care stipulează că „se
poate formula cerere de revizuire a unei hotărâri dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit
înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o
împrejurare mai presus de voinţa părţilor.”
În susţinerea cererii se invocă o adresa emisă de către Direcţia Medicală a MAI (f. 10),
înaintată către ITPF I. la 23.02.2012 prin care se menţionează că în conformitate cu
concluziile Comisiei de expertiză medicală decesul a survenit prin neoplazie, confirmată prin
decizia medicală nr. 432/10 din 14.02.2012.
Pentru a fi întemeiată cererea de revizuire e necesar ca înscrisul să fi existat la data
pronunţării hotărârii, ceea ce înseamnă că înscrisurile constituite ulterior nu pot servi drept
temei al revizuirii. În speţă, înscrisul este însă ulterior pronunţării deciziei a cărei revizuire se
cere, petenta arătând că s-a adresat Direcţiei Medicale în iulie –august 2015, primind adresa în
3.09.2015.
Pe de altă parte, trebuie întrunită condiţia ca înscrisul să fi fost reţinut de partea
potrivnică sau să nu fi putut fi înfăţişat dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii.
Condiţia nu este îndeplinită dacă înscrisul putea fi procurat şi depus la dosar prin diligenta
părţii interesate. Or, după cum rezultă din dosar, înscrisul invocat nu a fost reţinut de partea
potrivnică, fiind eliberat petentei ca urmare a unei solicitări. Eliberarea acestei adrese putea fi
solicitată însă şi cu prilejul soluţionării cauzei în fond sau recurs.
O altă condiţie cerută de lege e aceea ca înscrisul să fie doveditor (în sensul de
instrumentum - mijloc de probă), să fie probant prin el însuşi (şi nu un înscris ce face trimitere
la alt mijloc de probă) şi apt de a schimba soluţia. Or, adresa invocată nu este un mijloc de
probă (înscris) în înţelesul art. 265-291 Cod procedură civilă, fiind doar o comunicare, iar pe
de altă parte face trimitere la mijloace de probă ce au fost avute în vedere de instanţa de
recurs.
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Aşa cum îşi motivează petenta cererea de revizuire, rezultă că aceasta exercită de fapt
un recurs la recurs invocând pretinse greşeli de judecată ale instanţei şi motive ce ţin de
fondul cauzei.
Pentru considerentele învederate, a respins ca nefondată cererea de revizuire a Deciziei
nr. 318 din 26.01.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, în dosarul nr. 600/39/2013*,
formulată de revizuenta X, intimaţi fiind Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră I şi
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne B.
30. Casare cu trimitere spre rejudecare. Nerespectarea de către prima instanţă a
deciziei de casare prin încălcarea flagrantă a acesteia. Ordine juridică. Inexistenţa unei
judecăţi în prima instanţă. Casare ulterioară.
Date fiind încălcările grave săvârşite de instanţa de fond, singura soluţie legală şi
rezonabilă este casarea şi trimiterea spre rejudecare. Nu poate fi reţinută cauza pentru a fi
judecată în fond şi a se da eficientă dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004
întrucât, aşa cum s-a învederat, dispoziţiile legale au fost încălcate în mod flagrant,
nejustificat, cu urmări extrem de serioase şi severe şi cu un potenţial de pericol pentru
ordinea juridică.
(Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 373/9.02.2016)
Prin adresa nr.11.../09.10.2012 Judecătoria Suceava a înaintat Tribunalului Suceava
spre competentă soluţionare sesizarea inculpatului B.V. ce are ca obiect excepţie de
nelegalitate a H.C.L. a Municipiului B. nr.217/29.08.2005 şi H.C.L. a municipiului B. nr.
2510/28.05.2009.
Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei pârâtul Consiliul Local B. a invocat
excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Suceava.
Prin sentinţa nr. 6662/22.11.2012 Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Suceava şi a
declinat competenţa de judecare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 16.01.2013, sub numărul de dosar 11.../86/2012, iar prin
sentinţa civilă nr.433/13.02.2013 instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale, a
declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava, a constatat ivit
conflictul negativ de competenţă, a suspendat orice altă procedură şi a înaintat dosarul la
Î.C.C.J. în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de
15.03.2013 sub numărul de dosar 11../86/2012, iar prin încheierea camerei de consiliu din
data de 13 iunie 2013 a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului
Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava-secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 11../86/2012*, la data de 15.07.2013.
Prin sentinţa nr. 1643 din 20.03.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 11801/86/2012, a fost admisă excepţia lipsei
de interes a acţiunii reclamatului B. V. şi a respins acţiunea ca fiind lipsită de interes.
Investită cu soluţionarea recursului declarat de reclamantul B. V. împotriva sentinţei
nr. 1643/20.03.2014, Curtea de Apel Suceava - Secţia de Contencios administrativ şi fiscal,
prin decizia nr.7030 din 23.09.2014, a admis recursul, a casat sentinţa nr. 1643/2014 şi a
trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
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Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 16.10.2014, sub nr. 11.../86/2012**
Prin încheierea din 27 noiembrie 2014 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a dispus suspendarea judecării cauzei în baza art. 244 Cod de procedură
civilă, motivat, în esenţă, de faptul că, între timp Curtea de Apel Suceava - Secţia penală, a
dispus judecarea acestei excepţii de către judecătorul care soluţionează fondul cauzei penale,
acesta pronunţându-se de altfel, asupra excepţiei invocate.
Prin decizia nr. 647/9.02.2015,Curtea de Apel Suceava –Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal, a casat încheierea recurată şi a dispus judecarea excepţiei pe fond.
Prin sentinţa nr. 2193 din 7 decembrie 2015, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins acţiunea având ca obiect „excepţie nelegalitate”,
formulată de reclamantul B. V., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului
B, ca nefondată.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, în fapt, într-un memoriu formulat în
apărare, în dosarul penal nr.17..../180/2011, în care reclamantul din prezentul dosar figura în
calitate de inculpat, acesta a invocat excepţiile de nelegalitate a H.C.L. B. nr. 217/29.08.2005
şi a H.C.L. B. nr. 2510/2009 şi a H.C.L. nr. 11/31.01.2011.
În esenţă, reclamantul a invocat excepţiile de nelegalitate amintite, motivat de faptul
că, Poliţia Comunitară nu avea competenţă de a întocmi procese verbale de contravenţie,
decât în ceea ce priveşte nereguli referitoare la comerţul stradal.
Potrivit dispoziţiilor art. 4 al. 1 din Legea nr.554/2004, „Legalitatea unui act
administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată
oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.”
Din cuprinsul acestui articol se desprind condiţiile cerute de legiuitor pentru ca
excepţia să fie dată, în primul rând, excepţia trebuie să vizeze un act administrativ cu caracter
individual, existenţa pe rol a unui proces, iar ultima condiţie este ca de actul administrativ
care face obiectul excepţiei să depindă soluţionarea cauzei pe fond.
Tribunalul a reţinut aşadar că fondul procesului vizează infracţiunea de ultraj,
prevăzută de art. 239 Cod penal, or, în mod evident, excepţia de nelegalitate invocată de
reclamant nu are legătură cu soluţionarea fondului cauzei penale, motiv pentru care excepţia a
fost respinsă ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul B. V.,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi a solicitat casarea sentinţei recurate şi
trimiterea cauzei la instanţa de fond pentru judecarea fondului.
În motivarea recursului, reclamantul a arătat că instanţa de fond a interpretat eronat
motivele de drept invocate în susţinerea excepţiilor de nelegalitate a H.C.L. nr. 217/2005, nr.
2510/2009 şi nr. 11/2011.
Astfel, instanţa de fond a reţinut că fondul procesului vizează infracţiunea de ultraj,
însă, în mod eronat a concluzionat că „excepţia de nelegalitate invocată de reclamant nu are
legătură cu soluţionarea cauzei penale”.
În realitate, dezlegarea pricinii penale (dosarul nr. 5588/314/2013 de pe rolul
Judecătoriei Suceava) depindea de soluţia ce se pronunţa pe excepţia de nelegalitate, întrucât,
dacă ar fi fost admisă nu mai exista infracţiunea e ultraj.
Mai mult decât atât, Judecătoria Suceava, care judeca pe fond ultrajul, a considerat că
excepţiile de nelegalitate invocate au legătură cu fondul cauzei, motiv pentru care a dispus
soluţionarea acestora de către instanţa competentă – Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal.
Instanţa a interpretat greşit actul dedus judecăţii, aplicând eronat temeiul invocat
privind art. 4 din Legea nr. 554/2004.
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Intimatul Consiliul Local al Municipiului B. a formulat concluzii scrise, prin care a
solicitat respingerea, ca nefondat, a recursului promovat de reclamantul B. V., apreciind că
instanţa de fond a reţinut în mod corect că nu sunt întrunite condiţiile legale de analizare a
excepţiei de nelegalitate, cât timp aceasta nu are legătură cu fondul procesului de ultraj.
Excepţia de nelegalitate este inadmisibilă, prin acest mijloc juridic putând fi verificate
doar actele administrative cu caracter individual, aşa cum prevede alin. (1) al art. 4 din Legea
contenciosului administrativ. În speţă, actele contestate sunt acte administrative cu caracter
normativ, prin ele înfiinţându-se două autorităţi locale (Poliţia Primăriei şi Poliţia Locală).
Recursul formulat este întemeiat.
Prin decizia nr. 7030/2014, Curtea de Apel Suceava a stabilit, în drept, că analizarea
îndeplinirii condiţiilor de exercitare a controlului de legalitate a unui act administrativ pe
calea excepţiei de nelegalitate aparţine instanţei în faţa căreia s-a ridicat excepţia, instanţa de
contencios administrativ urmând a soluţiona pe fond această excepţie.
Această dezlegare de drept era obligatorie pentru instanţa de fond, aşa cum prevede
art. 315 alin. (1) Cod procedură civilă - În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra
problemelor de drept dezlegate sunt obligatorii pentru judecătorii fondului. Cu încălcarea
acestei dispoziţii legale, prima instanţă, nu a judecat fondul cauzei.
Astfel, cu prilejul rejudecării, instanţa de fond a apreciat că excepţia de nelegalitate
invocată nu are legătură cu soluţionarea fondului cauzei penale, pronunţând o soluţie cu
încălcarea flagrantă atât a legii, cât şi a dispoziţiilor instanţei de recurs. Deşi aceasta din urmă
a statuat expres că aprecierea legăturii dintre excepţia de nelegalitate şi fondul cauzei revine
instanţei care judecă acest fond, prima instanţă, încălcând nejustificat şi inexplicabil
dezlegările de drept ale instanţei de recurs, a pronunţat o soluţie care face inutil orice control
judiciar, care bulversează orice idee de organizare judiciară şi care aduce o atingere serioasă
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor în special în ceea ce priveşte dreptul de
acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. Mai mult, trebuie adăugat că prima instanţă
nici măcar nu a motivat de ce excepţia de nelegalitate nu are legătură cu fondul cauzei.
Potrivit preambulului Legii nr. 304/2004, Organizarea judiciară se instituie având ca
finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei
prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului,
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale
ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării
dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod
imparţial şi independent de orice influenţe extranee.
În speţă, aceste obiective ale legii nu au fost avute în vedere de prima instanţă şi nu li
s-a dat eficienţă, demersul judiciar al petentului, respectiv declararea recursului, fiind inutil şi
lipsit de orice efect juridic. S-a încălcat astfel nu numai dreptul de acces la instanţă şi dreptul
la un proces echitabil, ci şi arhitectura constituţională a organizării judiciare ce are în
componenţă instanţele de control judiciar, precum şi încrederea legitimă a oricărui justiţiabil
că statuările acestor instanţe vor fi respectate de instanţele inferioare, dându-se astfel şi o
previzibilitate hotărârilor judecătoreşti, previzibilitate întemeiată pe o aşteptare legitimă că
ceea ce a dispus instanţa superioară va fi respectat.
Date fiind aceste încălcări grave săvârşite de instanţa de fond, singura soluţie legală şi
rezonabilă este casarea şi trimiterea spre rejudecare. Nu poate fi reţinută cauza pentru a fi
judecată în fond şi a se da eficientă dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004
întrucât, aşa cum s-a învederat, dispoziţiile legale au fost încălcate în mod flagrant,
nejustificat, cu urmări extrem de serioase şi severe şi cu un potenţial de pericol pentru ordinea
juridică.
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Netrimiterea cauzei spre rejudecare a doua oară, a fost concepută de legiuitor ca o
dispoziţie edictată în favoarea părţilor, urmărindu-se soluţionarea într-un termen rezonabil a
cauzelor, însă, în speţă, aplicarea acestei dispoziţii este în defavoarea recurentului, aplicarea ei
producându-i daune mult mai mari decât trimiterea spre rejudecare. De altfel, şi recurentul a
solicitat expres în cuprinsul cererii de recurs trimiterea cauzei primei instanţe. Nu este
admisibil ca cererile părţilor să fie judecate pentru prima dată în calea de atac, cu pierderea
unui grad de jurisdicţie. Se poate deroga de la un al doilea grad de jurisdicţie şi judeca pe fond
cauza direct în calea de atac în considerarea respectării unor alte principii cum ar fi
soluţionarea într-un termen rezonabil a cauzei (principiu în virtutea căruia legiuitorul a optat
pentru netrimiterea cauzei spre rejudecare a doua oară), însă aceasta numai în condiţiile în
care instanţa de fond a respectat dispoziţiile instanţei de control judiciar şi a pronunţat o
soluţie rezonabilă, motivată, cu respectarea drepturilor procesuale fundamentale şi a
organizării judiciare. O altă soluţie decât aceea a trimiterii spre rejudecare ar echivala cu o
validare şi protejare a unor încălcări grave ale legii săvârşite de instanţa de fond şi cu o
periclitare a sistemului judiciar în ansamblu, întrucât, dacă modul de abordare al instanţei de
fond ar fi însuşit şi de alte instanţe s-ar ajunge la o inexistenţă de fapt a instanţelor de fond, la
inutilitatea unei judecăţi în primă instanţă şi, implicit, la o atingere severă adusă drepturilor şi
intereselor legitime ale persoanelor.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, Curtea a
admis recursul declarat de reclamantul B.V., împotriva sentinţei civile nr. 2193 din 7
decembrie 2015, pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal în dosarul nr. 11../86/2012**, intimat în cauză fiind pârâtul Consiliul Local al
Municipiului B. A casat sentinţa civilă nr. 2193 din 7 decembrie 2015 a Tribunalul Suceava Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a trimis cauza spre rejudecare.
31. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de
procedură civilă
Art.509 alin. (1) pct.1 Cod procedură civilă are în vedere situaţia când nu s-a
soluţionat o cerere principală, accesorie sau incidentală, nu şi situaţia când nu a fost
analizată o cerere de probatorii, un argument sau un motiv de apel ori de recurs. În sensul
acestui text, prin lucru cerut trebuie să se înţeleagă numai cererile care au fixat cadrul
litigiului, au determinat limitele acestuia şi au stabilit obiectul pricinii deduse judecăţii.
(Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr.48 din 05.04.2016)
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. 33../40/2013,
reclamantul A.A., în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate B., a contestat
decizia de impunere nr. 14133/07.10.2010, titlul executoriu nr. 14133/26.09.2011 şi somaţia
nr. 3757/26.09.2011.
În motivare, reclamantul a arătat că, potrivit Deciziei de impunere nr. 14133/
07.10.2010, au fost stabilite în sarcina sa obligaţii de plată către FNUASS în sumă de 3935,67
lei, aferent unei perioade de 5 ani – 15.03.2005 – 07.10.2010. Debitul arătat, ca şi accesoriile
acestuia, au fost calculate în absenţa unui contract de asigurări de sănătate, situaţie pe care
reclamantul a considerat-o a fi nelegală. A contestat reclamantul modul de calcul şi de
urmărire a debitului şi penalităţilor calculate nelegal (a se vedea că nu corespunde nicio sumă
din cele trei acte fiscale: decizia de impunere cu somaţia şi titlul executoriu), susținând că nu
datorează în nici un caz contribuţii şi nici penalităţi/majorări de întârziere din martie 2005, aşa
cum au fost calculate, ci cel mult de la data de 1 iulie 2010, data intrării în vigoare a O.U.G.
nr. 58/2010.
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La termenul de judecată din data de 05.02.2014, reclamantul şi-a completat cererea de
chemare în judecată, solicitând şi anularea Deciziei de impunere din oficiu nr. 3061040/
21.12.2013 şi, pe cale de consecinţă, anularea obligaţiei de plată în sumă de 2.487 lei,
reprezentând contribuţie stabilită din oficiu conform unui venit baza de calcul însumat pentru
perioada 2006 – 2012 de 41.820,25 lei. A arătat reclamantul, între altele, că parte din perioada
pentru care s-au stabilit debitele principale se regăseşte în ambele decizii contestate.
Conform înscrisului depus la dosar, reclamantul a solicitat şi anularea deciziilor emise
de pârâtă în soluţionarea contestaţiilor administrative formulate împotriva deciziilor de
impunere ce constituie obiectul prezentului litigiu, sub nr. 163/O/21.03.2014 şi 164/O/
21.03.2014.
Prin sentinţa nr. 335/05.02.2014, Tribunalul a disjuns judecata cauzei cu privire la
capetele de cerere având ca obiect contestaţia formulată potrivit art. 218 Cod procedură
fiscală, împotriva actelor administrativ fiscale anterior menţionate. Totodată, a dispus
formarea unui nou dosar cu acest obiect şi acordarea unui termen de judecată la data de
26.03.2014, dosar ce a fost înregistrat sub nr. 4../40/2014.
În ce priveşte actele de executare reprezentate de Titlul executoriu nr.
14133/26.09.2011 şi Somaţia nr. 3757/26.09.2011, acte emise de Casa de Asigurări de
Sănătate B., Tribunalul a admis excepţia lipsei sale de competenţă materială şi a dispus
declinarea către Judecătoria Botoşani.
Prin sentinţa nr. 916/14.05.2014, Tribunalul a admis în parte acţiunea şi a anulat
parţial Decizia nr. 163/O/21.03.2014 şi Decizia de impunere nr. 14133/07.10.2010, în sensul
exonerării reclamantului de la plata sumei de 1964,67 lei – majorări de întârziere. Totodată, a
respins ca nefondat capătul de cerere privind anularea Deciziei nr. 164/O/21.03.2014 şi a
Deciziei de impunere din oficiu nr. 3061040/21.12.2013. În temeiul art. 453 Cod procedură
civilă, a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 50 lei.
Împotriva acestei sentinţe, reclamantul a formulat cerere de recurs, criticând soluţia
primei instanţe, între altele, pentru că nu s-a reţinut încălcarea, de către pârâtă, a procedurii de
comunicare a actelor administrative. De asemenea, recurentul a invocat prescripţia stabilirii
obligaţiilor fiscale şi a învederat că, deşi a contestat perioadele şi modalitatea de calcul, prin
dubla impunere din partea organului emitent, instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestor
aspecte.
Prin Decizia nr. 10/12.01.2015, Curtea de Apel Suceava a respins recursul
reclamantului, ca nefondat, reţinând că în speţă nu este dată prescripţia dreptului de stabilire a
obligaţiilor fiscale şi că susţinerile privind modul de calcul al acestor obligaţii s-au formulat
pentru prima dată în recurs, fiind aşadar inadmisibile.
Contestaţia în anulare promovată împotriva deciziei din recurs a fost, la rândul său,
respinsă (a se vedea decizia nr. 2373/11 mai 2015, pronunţată în dosarul nr. 142/39/2015 al
Curţii de Apel Suceava).
La data de 11 iunie 2015, reclamantul A.A. a formulat cerere de revizuire a sentinţei
civile nr. 916/2014, pronunţată în dosarul nr. 4../40/2014 - cerere înregistrată sub nr.
14../40/2015 şi soluţionată prin sentinţa nr. 805/16 septembrie 2015, în sensul respingerii
cererii de revizuire ca neîntemeiată.
La data de 21 ianuarie 2016, revizuentul A.A. a declarat recurs împotriva acestei
sentinţe, nr. 805/2015.
În motivarea recursului, recurentul - revizuent a arătat că, deşi atât prin cererea de
revizuire, cât şi prin întâmpinarea din 1.09.2015 depuse la Tribunalul Botoşani, a invocat
aspectul dublei impuneri, generat de faptul că prin ambele decizii de impunere – nr. 14133 din
7.10.2010 şi nr. 3061040 din 21.12.2013 s-a stabilit în sarcina sa un debit principal pentru
aceeaşi perioadă: 2006 – 2010, instanţa nu s-a pronunţat.
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A mai arătat recurentul că la fila 47 din dosarul nr. 476/40/2014 există baza de calcul
în care nu este cuprins anul 2005 (fiind cuprinsă perioada 2006 – 2013), dar debitul principal
s-a calculat pentru perioada 2005 – 2010, de unde rezultă că baza de calcul nu este corectă,
deoarece nu s-a făcut după deciziile de impunere anuale emise de A.N.A.F.
În decizia nr. 164/0/21.03.2014 dată în soluţionarea contestaţiei formulată împotriva
deciziei de impunere nr. 3061040/21.12.2013, C.A.S. B. detaliază modul de calcul al
contribuţiei. Astfel, la decizia iniţială (nr. 14133/7.10.2010), la suma de 1971 lei s-a adunat
suma de 232 lei (pentru perioada 01.01.2012 – 30.06.2012, rezultând un total de 2.203 lei. Or,
din decizia de impunere din oficiu reiese suma totală de 2.487 lei.
Prin păstrarea debitului principal în valoare de 1971 lei (din decizia de impunere nr.
14133/2010) şi a debitului din decizia de impunere din oficiu nr. 3061040/2013, recurentul
susţine că este obligat să plătească pentru perioada 2006 – 2010 de două ori, aşa cum reiese şi
din sentinţa civilă nr. 16/2015 dată în dosarul nr. 52/40/2014 al Tribunalului Botoşani.
Recurentul a mai invocat faptul că într-o speţă similară (în care reclamant era B.B.),
instanţa a apreciat că data stabilirii creanţelor menţionate în deciziile de impunere trebuie să
se raporteze doar în funcţie de data comunicării efective a actului/deciziei, aspect ce nu a fost
avut în vedere şi în cazul său, deşi a fost solicitat prin cererea completatoare depusă la data de
14.01.2016.
Pentru aspectele menţionate, recurentul a solicitat admiterea recursului şi admiterea
cererii de revizuire aşa cum a fost formulată.
Intimata Casa de Asigurări de Sănătate B. a formulat întâmpinare la cererea de recurs
formulată de revizuentul A.A. şi a solicitat respingerea acestuia şi menţinerea hotărârii atacate
ca fiind legală şi temeinică.
În motivare, intimata a susţinut că, în fapt, recurentul a reluat toate criticile privind
comunicarea deciziei de impunere din anul 2010, prescripţia dreptului de stabilire a
obligaţiilor fiscale şi existenţa unei duble impuneri, pentru acest din urmă aspect făcându-se
menţiunea că nu a fost discutat la fond. Or, toate aspectele invocate în cauză au fost supuse
instanţei de control.
Exceptând critica privind pretinsa nediscutare a unei susţineri expuse în cererea
completatoare, aspectele sesizate de recurentul revizuent nu pot fi circumscrise niciunuia
dintre cazurile de revizuire reglementate de legiuitor - acestea vizând pur şi simplu
interpretarea probatoriului şi a dispoziţiilor legale aplicabile speţei.
A mai susţinut intimata că în cauză nu este dată ipoteza neanalizării vreunuia dintre
capetele de cerere ce au făcut obiectul dosarului nr. 476/40/2014. În revizuire nu s-a invocat
motivul prevăzut de art. 509 pct. 8 din Codul de procedură civilă (contrarietate de hotărâri),
pentru a fi posibil a se analiza situaţia dosarelor invocate în cerere, în legătură cu procedura de
comunicare a deciziei de impunere din anul 2010 (în cadrul procesual corespunzător).
Prin concluziile scrise depuse la termenul de judecată din 5 aprilie 2016, recurentul
revizuent a reluat criticile privind existenţa unei duble impuneri, prescripţia dreptului de
stabilire a obligaţiilor fiscale şi comunicarea deciziei de impunere din anul 2010.
Prin decizia nr.481/05.04.2016, Curtea de Apel Suceava – Secția de contencios
administrativ și fiscal a respins recursul, ca nefondat.
Prima instanţă a reţinut că din argumentaţia revizuentului şi din menţiunile exprese de
la ultimul termen de judecată rezultă că, în susţinerea cererii sale, aceasta a înţeles să invoce
motivul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 – revizuirea unei hotărâri poate fi
cerută dacă s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra
unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut.
Relativ la acest motiv de revizuire, prima instanţă a reţinut următoarele: „Este de
observat însă că motivul de revizuire de la art. 509 pct. 1, în ipoteza minus petita, are în
vedere strict pretenţiile deduse judecăţii, în sensul de drepturi revendicate, iar nu argumentele
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care susţin sau combat aceste pretenţii. Aşa fiind, nu s-ar putea susţine că, neobservând
vreunul dintre argumentele formulate de reclamant, Tribunalul a pronunţat o soluţie supusă
revizuirii.
În concret, se notează că cererea reclamantului a avut ca obiect anularea a două decizii
de impunere şi, respectiv, a două decizii de soluţionare a contestaţiilor administrative, cereri
asupra cărora instanţa s-a pronunţat, în sensul anulării parţiale şi, respectiv, al menţinerii
actelor în discuţie. Pretinsa dublă impunere reprezintă un motiv de fapt al acţiunii, respectiv
un argument în susţinerea nelegalităţii deciziilor contestate.
Se observă, aşadar, că în speţă nu este dată ipoteza neanalizării vreuneia dintre
capetele de cerere care au făcut obiectul dosarului nr. 476/40/2014”.
Prin motivele de recurs se invocă faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra
considerentului că deciziile de impunere contestate privesc aceeaşi perioadă şi acelaşi debit.
Art. 509 alin. (1) pct. 1 Cod procedură civilă are în vedere situaţia când nu s-a
soluţionat o cerere principală, accesorie sau incidentală, nu şi situaţia când nu a fost analizată
o cerere de probatorii, un argument sau un motiv de apel ori de recurs. În sensul acestui text,
prin lucru cerut trebuie să se înţeleagă numai cererile care au fixat cadrul litigiului, au
determinat limitele acestuia şi au stabilit obiectul pricinii deduse judecăţii. Prin sentinţa nr.
916/2016, Tribunalul s-a pronunţat asupra tuturor capetelor de cerere cuprinse în petitul
acţiunii, aşa cum rezultă din dispozitivul acestei sentinţe. În cuprinsul cererii de revizuire,
petentul critică pe fond sentinţa, criticile sale neîncadrându-se însă în vreun motiv de
revizuire, aşa cum a reţinut prima instanţă în hotărârea recurată.
Cererea de revizuire este o cale extraordinară de atac şi poate fi formulată doar pentru
motivele expres şi limitativ prevăzute de lege. Or, în speţă, prin cererea de revizuire
formulată, petentul solicită de fapt rejudecarea cauzei exercitând în fapt un recurs la recurs. În
plus, trebuie remarcat că recurentul nici nu critică printr-o argumentare suficient de pertinentă
şi concludentă considerentele primei instanţe privind lipsa de incidenţă a motivelor de
revizuire reglementate de lege, reiterând o serie de motive ce privesc fondul cauzei.
Pentru considerentele învederate, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, Curtea a
respins recursul, ca nefondat.
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Drept penal

1. Infracţiunea de lovire sau alte violenţe – diferenţe faţă de infracţiunea de
tentativă la omor; pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a lua legătura cu
victima
Fapta inculpatului de a aplica persoanei vătămate o lovitură cu coada de lemn a unui
topor, în zona umărului drept, iar după ce aceasta a căzut, de a-i mai aplica lovituri cu
pumnii, cauzându-i astfel leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de
îngrijiri medicale, fără ca viața persoanei vătămate să fie pusă în pericol, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2)
Cod penal şi nu cele ale tentativei la infracţiunea de omor, întrucât acţiunea inculpatului nu a
vizat zone ale căror vătămare ar conduce la deces. Totodată, în condițiile în care certificatul
medico-legal constată existenţa unor excoriaţii şi echimoze, iar la nivelul umărului drept nu
s-au observat leziuni osoase postraumatice, nu se poate susţine că prin loviturile aplicate
inculpatul a urmărit uciderea victimei, acţiunea de lovire nefiind de mare intensitate sau de
durată şi nici nu a avut ca rezultat aducerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de
a se ridica.
Conform art. 66 alin. (5) Cod penal, atunci când se dispune interzicerea dreptului
prev. de alin. (1) lit. n (dreptul de a comunica cu victima), instanţa trebuie să individualizeze
în concret conţinutul acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei. Faţă de această
prevedere, împrejurările cauzei şi consecinţele infracţiunii nu impun o asemenea pedeapsă
complementară, în condițiile în care nu s-a dovedit un conflict de durată între cele două părţi
sau că această stare conflictuală ar fi continuat şi după săvârșirea faptei, iar pe de altă parte
interdicţia nici nu a fost individualizată, fiind lipsită de previzibilitate.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 509 din 22.06.2015)
Prin sentinţa penală nr. 171 din data de 30.03.2015, Judecătoria Darabani, a respins
cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de persoana vătămată A.
În baza art. 396 alin. (2) Cod procedură penală raportat la art. 5 Cod penal l-a
condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de câte 3600 lei
corespunzătoare unui număr de 180 zile-amendă pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau
alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) Cod penal şi violare de domiciliu, prev. de art. 224
alin. (2) Cod penal.
În baza art. 39 alin. 1 lit. c) Cod penal a contopit cele două pedepse cu amenda penală,
aplicând pedeapsa cea mai grea de 3600 lei corespunzătoare unui număr de 180 zile-amendă,
la care a adăugat un spor de 1200 lei corespunzătoare unui număr de 60 zile-amendă,
inculpatul urmând a executa în final amenda penală de 4800 lei corespunzătoare unui număr
de 240 zile-amendă.
A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 Cod penal privind înlocuirea
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în caz de neplată cu rea credinţă.
În baza art. 67 alin. (1) Cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară prev.
de art. 66 lit. n, în sensul că a interzis inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, dreptul de a se
apropia de partea civilă A.
A admis, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă A. şi a obligat inculpatul
să plătească acesteia suma de 40 lei cu titlu de daune materiale.
În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, a obligat inculpatul să plătească
statului suma de 240 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.
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Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul nr. 52/P/2014 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, inculpatul B. a fost trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunilor de „violare de domiciliu” şi „lovire sau alte violenţe”, prev. de art.
224 alin. (2) Cod penal (art. 192 alin. 2 Cod penal în vigoare la data sesizării) şi art. 193 alin.
(2) Cod penal (art. 180 alin. (2) Cod penal în vigoare la data sesizării), cu aplicarea art. 38
Cod penal, constând în aceea că în noaptea de 21/22.12.2012, în jurul orelor 0,14, după ce în
prealabil a pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei vătămate A., a lovit-o pe aceasta cu
coada toporului peste umărul drept, a izbit-o de sol şi a lovit-o cu pumnul în zona capului,
cauzându-i astfel leziuni traumatice vindecabile în 3-4 zile conform concluziilor specialiştilor
din cadrul Serviciului de Medicină Legală C. inserate în cuprinsul certificatului medico-legal
nr. xx 74/D din (…).
Prin încheierea din data de 12 mai 2014 judecătorul de cameră preliminară a constatat
legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală, dispunând începerea judecăţii.
La termenul din 15.10.2014 persoana vătămată a precizat că se constituie parte civilă
în cauză cu suma de 10.000 lei, din care 7.000 lei daune morale şi 3.000 lei daune materiale,
acestea din urmă reprezentând cheltuielile efectuate în urma loviturilor primite, precum şi
c/val. zilelor în care nu a putut munci şi a formulat o cerere de schimbare a încadrării juridice
din infracţiunea de lovire, prev de art. 193 alin. (1) Cod penal în tentativă la infracţiunea de
omor.
La termenul din 11.11.2014 instanţa de fond a respins cererea inculpatului de judecată
în procedură simplificată şi a prorogat punerea în discuţie a cererii de schimbare a încadrării
juridice după administrarea probatoriului necesar soluţionării acestei cereri, ulterior
procedând la audierea inculpatului, care a recunoscut parţial comiterea lovirii însă pe fondul
provocării în urma unui conflict anterior ce a avut loc în barul din localitate, nerecunoscând
faptul că a lovit persoana vătămată cu coada unui topor pe care l-a avut în mână, şi cu care a
venit de acasă, a martorilor din faza de urmărire penală şi celor doi martori propuşi de
persoana vătămată.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut că în noaptea de 21/22.12.2012, în jurul orelor 0,14,
după ce în prealabil a pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei vătămate A., inculpatul
B. a lovit-o pe aceasta cu coada toporului peste umărul drept, a izbit-o de sol şi a lovit-o cu
pumnul în zona capului, cauzându-i astfel leziuni traumatice vindecabile în 3-4 zile de
îngrijiri medicale, conform concluziilor specialiştilor din cadrul Serviciului de Medicină
Legală C. inserate în cuprinsul certificatului medico-legal nr. xx74/D din (…).
A arătat prima instanţă că declaraţiiile persoanei vătămate, ale tatălui acesteia, precum
şi ale martorilor audiaţi în faza de urmărire penală relevă producerea faptelor exact în
modalitatea concretă reţinută în rechizitoriu.
Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice, din infracţiunea de lovire în
tentativă la infracţiunea de omor, instanţa de fond a reţinut faptul că modalitatea concretă de
săvârşire a infracţiunii nu relevă intenţia directă sau indirectă a inculpatului de a ucide, acesta
acţionând sub imperiul stării de ebrietate în care se afla, în susţinerea acestei interpretări fiind
şi poziţia subiectivă a inculpatului care, după momentul aplicării primei lovituri asupra
persoanei vătămate, lovitură ce a cauzat căderea la pământ a acesteia, a continuat lovirea ei cu
pumnul.
Ori, dacă ar fi existat intenţia suprimării vieţii persoanei vătămate inculpatul ar fi
folosit toporul pe care îl avea în mână pentru a-o lovi şi nu s-ar fi străduit să o imobilizeze pe
aceasta lovindu-o cu pumnul.
Astfel, din declaraţia persoanei vătămate, instanţa de fond a reţinut că s-au scurs
câteva momente din clipa în care aceasta a strigat după ajutor şi până la ieşirea din casă a
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tatălui său, timp în care, dacă inculpatul avea intenţia sau urmărea producerea morţii
persoanei vătămate, putea să o lovească pe acesta cu consecinţe mult mai grave, folosindu-se
de acel instrument ce era în măsură să suprime viaţa.
În acest context, cum intenţia inculpatului a fost doar în sensul de a lovi persoana
vătămată, cererea de schimbare a încadrării juridice a primit o soluţie de respingere.
Reţinând vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte infracţiunile pentru care a fost
trimis în judecată, instanţa de fond a analizat legea penală mai favorabilă, în temeiul art.5 Cod
penal.
În situaţia de faţă, fiind vorba de două infracţiuni aflate în concurs, iar pentru
infracţiunea de violare de domiciliu noua reglementare prevede posibilitatea aplicării pedepsei
amenzii, în comparaţie cu vechea reglementare care prevedea închisoarea de la 6 luni la 4 ani,
instanţa de fond a constatat că mai favorabilă este noua reglementare.
Astfel, la stabilirea pedepsei cu amendă s-a avut în vedere modalitatea concretă de
săvârşire a infracţiunilor, contextul în care faptele au fost săvârşite, lipsa antecedentelor
penale ale inculpatului, vârsta şi poziţia sa corectă în familie şi societate anterioară
incidentului. În aprecierea cuantumului unei zile amendă instanţa de fond a reţinut că
veniturile inculpatului sunt modeste şi realizate doar din gospodăria proprie şi din apicultură,
motiv pentru care a reţinut suma de 20 lei corespunzătoare unei zile amendă.
Fiind în concurs, instanţa de fond, a contopit cele două pedepse cu amendă penală, în
baza art. 39 alin. (1) lit.c. din Codul penal, aplicând pedeapsa cea mai grea de 3600 lei
amendă corespunzătoare unui număr de 180 zile amendă, la care s-a adăugat un spor de 1.200
lei corespunzător unui număr de 60 zile amendă, inculpatul urmând a executa în final amendă
penală de 4.800 lei corespunzătoare unui număr de 240 zile amendă, pedeapsă considerată ca
fiind în măsură să asigure atât coerciţia inculpatului, cât şi reeducarea acestuia.
Prima instanţă a atras atenţia inculpatului asupra prevederilor articolului 63 Cod penal
privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în caz de neplată a amenzii cu rea
credinţă.
În baza art. 67 alin.(1) Cod penal, prima instanţă a aplicat inculpatului pedeapsa
complementară prev. de art. 66 lit n Cod penal, interzicând acestuia să se apropie de persoana
vătămată A. pe o perioadă de doi ani, considerând-o oportună faţă de modalitatea de săvârşire
a infracţiunii şi de posibilitatea ca părţile să se mai întâlnească în locuri similare celui în care
a debutat conflictul, preîntâmpinându-se astfel noi discuţii contradictorii între ele.
În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă A. aceasta a primit o
soluţie de admitere în parte, inculpatul fiind obligat să plătească acesteia doar suma de 40 lei
reprezentând cheltuieli cu obţinerea certificatului medico-legal, alte cheltuieli materiale, care
să fi avut legătură cu infracţiunea, nefiind dovedite.
În ceea ce priveşte daunele morale instanţa de fond a reţinut că inculpatul nu a făcut
dovada unor suferinţe ce exced suferinţelor normale produse în urma unei asemenea
infracţiuni şi nici nu a dovedit alt fel de suferinţe morale care să îl îndreptăţească la primirea
de compensaţii materiale.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât inculpatul B. cât şi partea civilă A,
primul criticând-o sub aspectul cuantumului crescut al amenzii aplicate, pe considerentul că
veniturile sale sunt minime şi rezultă din activitatea desfăşurată în gospodărie şi apicultură,
dar şi a greşitei aplicări a pedepsei complementare prevăzute de art. 66 lit. n Cod penal,
întrucât fiind consătean cu partea civilă poate interfera oricând cu aceasta, mergând cu acelaşi
autobuz sau intrând în acelaşi magazin sătesc; partea civilă A. nu şi-a motivat în scris apelul şi
nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a-l susţine oral.
Examinând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 alin. (1), (2) şi art. 420
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Cod procedură penală, Curtea constată că acestea sunt întemeiate din următoarele
considerente:
Acţiunea penală, ce vizează şi încadrarea juridică, a fost în mod corect soluţionată, din
probele testimoniale administrate, precum şi din înscrisurile depuse la dosar rezultând
vinovăţia inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută
de art. 193 alin. (2) Cod penal şi a infracţiunii de violare de domiciliu, prevăzută de art. 224
alin. (2) Cod penal.
În acest sens, mijloacele de probă constând în declaraţiile persoanei vătămate A., se
coroborează cu cele ale martorilor D., E., F., G., cu dovada de ridicare a fesului cu inscripţia
USL aparţinând inculpatului, certificatul medico-legal, precum şi cu declaraţia de
recunoaştere a faptelor de către inculpatul B. şi stabilesc, fără echivoc, că în noaptea de
21/22.12.2012, după miezul nopţii, inculpatul a pătruns fără drept în curtea persoanei
vătămate şi, profitând de întuneric, pentru a nu fi recunoscut, a lovit-o cu coada unui topor,
după care a izbit-o la pământ şi i-a mai aplicat câteva lovituri cu pumnul, cauzându-i astfel
leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale.
Astfel, declaraţia martorului D., tatăl persoanei vătămate, în care arată că a fost trezit
din somn de strigătele de ajutor ale fiului său, se coroborează cu declaraţiile martorilor F. şi
G. care precizează că în seara respectivă au mers împreună cu persoana vătămată până la
poarta locuinţei acesteia, iar după ce a intrat, la aproximativ 2-3 minute au auzit-o strigând
„săriţi, că mă omoară”. În aceste împrejurări s-au întors şi l-au văzut pe inculpatul B. sărind
gardul şi fugind spre casă, iar în curtea locuinţei era fesul cu inscripţia USL, pe care în cursul
zilei, la bar, îl văzuseră la inculpat. Prezenţa inculpatului în barul I., precum şi incidentul pe
care l-a avut cu persoana vătămată au fost confirmate şi de către martorul E.
Ori, împotriva mijloacelor de probă enunţate, care dovedesc vinovăţia inculpatului, nu
au fost aduse argumente pertinente care să creeze suspiciuni în privinţa exercitării acţiunii
violente de către inculpat.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea
intenţiei directe, întrucât el a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea acestuia,
respectiv de a lovi şi cauza suferinţe fizice persoanei vătămate.
La instanţa de fond, persoana vătămată a solicitat schimbarea încadrării juridice a
infracţiunii de lovire sau alte violenţe în tentativă la infracţiunea de omor, însă Curtea constată
că în mod corect s-a respins această cerere.
Astfel, din probele administrate în cauză, Curtea constată că fapta inculpatului B. de a
aplica persoanei vătămate A. o lovitură cu coada de lemn a unui topor, în zona umărului drept,
iar după ce aceasta a căzut, i-a mai aplicat lovituri cu pumnii, viaţa nefiindu-i pusă în pericol,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193
alin. (2) Cod penal şi nu cele ale tentativei la infracţiunea de omor, întrucât acţiunea
inculpatului nu a vizat zone ale căror vătămare ar conduce la deces.
Mai mult, certificatul medico-legal relevă existenţa unor excoriaţii şi echimoze, iar la
nivelul umărului drept nu s-au observat leziuni osoase postraumatice, astfel încât nu se poate
susţine că prin loviturile aplicate inculpatul a urmărit uciderea victimei, acţiunea de lovire
nefiind nici de mare intensitate sau de o durată mai mare şi nici nu au avut ca rezultat
aducerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se ridica.
Relativ la individualizarea pedepselor, Curtea constată că au fost respectate toate
criteriile prev. de art. 74 Cod penal, iar pedeapsa pecuniară aplicată este în măsură să dezvolte
aptitudinea inculpatului de a avea, în viitor, o comportare bună, astfel încât nu se impune
reducerea sumei corespunzătoare unei zile amendă.
Apărarea inculpatului că nu are venituri suficiente pentru a achita amenda stabilită nu
constituie un criteriu unic pentru a o reduce, atâta timp cât ea a fost orientată spre un cuantum
minim de 180 de zile amendă a câte 20 lei pe zi, în condiţiile în care, conform art. 61alin. (2),
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alin. (4) lit. c Cod penal suma corespunzătoare unei zile amendă este cuprinsă între 10 lei şi
500 lei, iar limitele speciale ale zilelor amendă sunt cuprinse între 180 şi 300 de zile amendă.
Pe de altă parte, inculpatul este apt să presteze munci din care să obţină venituri, fiind şi
crescător de albine şi nu mai are alte persoane în întreţinere.
Apelul inculpatului este însă întemeiat sub aspectul pedepsei complementare aplicate,
aceea de a-i interzice pe o perioadă de 2 ani dreptul de a se apropia de partea civilă.
Curtea arată că potrivit art. 66 alin. (5) Cod penal atunci când se dispune interzicerea
dreptului prev. de alin. (1) lit. n) instanţa trebuie să individualizeze în concret conţinutul
acestei pedepse, ţinând seama de împrejurările cauzei.
Faţă de această prevedere, Curtea apreciază că împrejurările cauzei şi consecinţele
infracţiunii nu impun o asemenea pedeapsă complementară, cu atât mai mult cu cât nu s-a
dovedit un conflict perpetuu între cele două părţi, sau că această stare conflictuală ar fi
continuat şi după acest incident, iar pe de altă parte interdicţia nici nu a fost individualizată,
fiind lipsită de previzibilitate.
În virtutea considerentelor ce preced, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod
procedură penală, a admis apelul declarat de inculpatul B. şi a înlăturar pedeapsa
complementară impusă acestuia.
Referitor la cuantificarea sumei pe care instanţa fondului a acordat-o părţii civile cu
titlu de daune materiale, Curtea reţine că aceasta s-a constituit parte civilă cu suma de 3.000
de lei reprezentând daune materiale, constând în cheltuielile efectuate în urma loviturilor
primite şi contravaloarea zilelor în care nu a lucrat, precum şi cu suma de 7.000 de lei daune
morale.
Cum între înscrisurile care se află la dosar nu există nicio dovadă, respectiv bilete de
tratament, reţete medicale sau bonuri fiscale privind cheltuielile pe care partea vătămată le-a
făcut cu tratamentul sau cu drumurile, iar regula generală este aceea că cel care face o
propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, lucru pe care însă partea civilă nu l-a
făcut, în mod corect au fost acordate despăgubiri în limita dovedirii lor.
În ceea ce priveşte prejudiciul moral, este cunoscut faptul că, spre deosebire de
despăgubirile materiale, care se stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru
daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată. Chiar dacă este adevărat că
stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o
doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi:
consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor
morale lezate, măsura în care au fost vătămate aceste valori şi intensitatea cu care au fost
percepute consecinţele vătămării, precum şi modul în care i-a fost afectată situaţia familială,
profesională şi socială.
Faţă de cele arătate, în contextul circumstanţelor cauzei, în sensul că pe timp de noapte
inculpatul a intrat în curtea locuinţei persoanei vătămate şi a lovit-o, producându-i acea stare
de temere inerentă unei acţiuni vătămătoare pe timp de noapte, al declaraţiilor martorilor E. şi
F., care au arătat că persoana vătămată era mai stresată după acest incident, Curtea apreciază
că părţii civile i se cuvine şi acordarea unor daune morale, proporţionale cu atingerea adusă
sănătăţii fizice şi psihice, motiv pentru care, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură
penală, admiţând apelul acesteia, în baza art. 1349 coroborat cu art. 1357 Cod civil a admis
cererea formulată în acest sens şi a obligat inculpatul B. să-i plătească părţii civile A. suma de
2000 de lei cu titlu de daune morale.
Cheltuielile judiciare determinate de judecarea celor două apeluri au rămas în sarcina
statului, în temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală.
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2. Confiscare specială – art. 118 alin. (1) lit. b, alin. (3) Codul penal din 1969. Bun
care aparține infractorului.
Potrivit art. 118 lit. c din Cod penal din 1969 sunt supuse confiscării speciale bunurile
adaptate sau modificate în scopul săvârşirii unei infracţiuni, dacă au fost utilizate la
comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului. Când bunurile aparţin altei persoane,
confiscarea se dispune dacă adaptarea sau modificarea a fost efectuată de proprietar ori de
infractor cu ştiinţa proprietarului. În ceea ce priveşte autoturismele, identitatea
proprietarului este o chestiune de fapt ce urmează a se stabili prin administrarea mijloacelor
de probă; certificatul de înmatriculare nu are forţă probantă în legătură cu titularul dreptului
de proprietate al autovehiculului, drept ce poate fi transmis prin simplul acord de voinţă, iar
conform art. 919 alin. (3) Cod civil, până la proba contrară, care nu s-a realizat în cauză,
posesorul este considerat proprietar.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1020 din 11.12.2015)
Prin sentinţa penală nr. 284 din 21 septembrie 2015, Judecătoria Rădăuţi i-a
condamnat pe inculpaţii KS şi UM pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de
art. 270 alin. 2 lit. a combinat cu art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a,
art. 76 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, în
condiţiile art.81 şi urm.Cod penal.
În baza art. 118 alin. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpaţii KS şi
UM, a cantităţii de 15.000 pachete de ţigări, marca V., cu timbre fiscale emise de Republica
Ucraina.
În baza art. 118 alin. 3 din Codul penal din 1969, s-a dispus confiscarea de la
inculpaţii KS şi UM, a sumei de 5.325 Euro, (câte 2662,50 Euro de la fiecare), reprezentând
contravaloarea autovehiculului folosit la săvârşirea infracţiunii.
În baza art. 118 alin. 1 lit. b şi c din Codul penal din 1969, s-a dispus restituirea către
numitul PŞG, a microbuzului marca M., de culoare alb, cu numărul de înmatriculare (…),
serie şasiu (…), cheile de contact şi a certificatului de înmatriculare cu nr. (…), bunuri
indisponibilizate la SPF R..
S-a luat act că ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice nu s-a
constituit parte civilă în cauză.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Rădăuţi nr. 2141/138/P/2013 din 4 mai 2015 au fost trimişi în judecată
inculpaţii KS şi UM, privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în formă agravantă, faptă
prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 2 lit. a rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, privind
Codul Vamal al României, cu aplic. art. 5 Cod penal, constând în aceea că, la data de
04.06.2013, orele 15.30, în baza unei înţelegeri prealabile, primul, conducând autoutilitara
marca M., cu nr. de înmatriculare (…), adaptată special în vederea traficului cu ţigări, iar al
doilea, în calitate de pasager, au introdus în România prin PTF S., prin sustragere de la
controlul vamal, cantitatea de 15.000 pachete cu ţigări marca “V_”, având aplicate timbre
fiscale emise de autorităţile ucrainene, bunuri care trebuiau plasate sub un regim vamal, cu
valoarea în vamă de 26.430 lei.
În actul de sesizare a instanţei s-a arătat că la data de 04.06.2013, orele 15.18,
lucrătorii din cadrul SPF R. şi Biroului Vamal S., fiind în exercitarea atribuţiunilor de serviciu
în PTF S., pe sensul de intrare în ţară, au constatat faptul că, la controlul de frontieră, s-au
prezentat inculpatul KS, conducând autoutilitara marca M. cu nr. de înmatriculare(…), cu
seria de identificare (…), de culoare albă, an fabricaţie (…), înmatriculată pe numele
cetăţeanului ucrainean PŞG şi inculpatul UM, pasager pe locul din dreapta.
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În cadrul controlului vamal, inculpatul KS a declarat verbal şi în scris lucrătorului
vamal că nu deţine ţigări şi că se deplasează spre Italia cu autoutilitara respectivă, iar
inculpatul UM a relatat că s-ar deplasa în municipiul S.
Existând suspiciuni asupra faptului invocat de inculpatul KS că s-ar deplasa în Italia
fără ca acesta să aibă un bagaj personal, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit
asupra mijlocului de transport în hala amenajată din cadrul Biroului Vamal S. În cadrul
controlului, a fost găsită ascunsă şi nedeclarată, într-un spaţiu special amenajat sub forma unui
perete despărţitor ce delimitează compartimentul pasageri de compartimentul de bagaje,
cantitatea de 15.000 pachete cu ţigări marca V_ având aplicate timbre fiscale emise de
autorităţile ucrainene.
În cursul urmăririi penale, inculpaţii au negat implicarea în comiterea faptei, primul
arătând că a primit autovehiculul de la proprietar, pentru a merge în Italia, fără a cunoaşte că
în autovehicul sunt ascunse ţigări, iar cel de-al doilea precum că el circula ca simplu pasager,
declaraţii care nu sunt susţinute de probele administrate în cauză.
La termenul de judecată din data de 18.09.2015, numitul PŞG, în calitate de proprietar
al microbuzului marca M., a solicitat restituirea acestuia.
Reţinând vinovăţia inculpaţilor, prima instanţă a procedat la condamnarea acestora.
În baza art. 118 alin. 1 lit. a Cod penal, prima instanţă a dispus confiscarea de la
inculpaţii KS şi UM a cantităţii de 15.000 pachete de ţigări, marca V, cu timbre fiscale emise
de Republica Ucraina, bunuri dobândite prin săvârşirea infracţiunii.
În baza art. 397 alin. 3 raportat la art. 255 din Codul de procedură penală, s-a dispus
restituirea către inculpaţi a telefoanelor mobile.
În baza art. 118 alin. 1 lit. b şi c din Codul penal din 1969, prima instanţă a dispus
restituirea către numitul PŞG, a microbuzului marca M., reţinând că petentul este proprietarul
bunului folosit la săvârşirea infracţiunii de contrabandă şi nu a cunoscut că acesta va fi folosit
la săvârşirea infracţiunii sau că a fost modificat în acest sens.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivare a arătat că instanţa de fond, la individualizarea pedepsei nu a ţinut cont de
faptul că cei doi inculpaţi au avut o atitudine nesinceră pe parcursul procesului penal,
nerecunoscând comiterea faptei şi încercând să inducă în eroare organele judiciare prin
invocarea faptului că nu ar fi avut cunoştinţă de existenţa cantităţii de ţigări ascunse în
autoutilitara special adaptată în vederea traficului cu ţigări, astfel prima instanţă stabilind o
pedeapsă cu închisoarea mult sub limita minimă de 5 ani prevăzută de lege.
Totodată, a arătat că instanţa de fond a dispus în temeiul art.118 alin. 1 lit.b şi c Cod
penal din 1969, restituirea către numitul PŞG a autoutilitarei marca M. adaptată special şi
folosită de inculpaţi la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, deşi prevederile privind
restituirea bunurilor sunt conţinute de art. 404 alin. 4 lit.f Cod procedură penală coroborat cu
art. 255 alin. 1 Cod procedură penală, în condiţiile în care nu existau motive de restituire a
autoutilitarei către persoana amintită, având în vedere faptul că art. 919 alin. 3 Cod civil
instituie prezumţia de proprietate a unui bun mobil a posesorului până la proba contrarie, iar
în prezenta cauză nu s-a făcut proba contrarie, simplul fapt al existenţei înmatriculării acelui
autovehicul pe numele cetăţeanului ucrainean amintit nu are o valoare de probă a proprietăţii.
Apreciază că se impunea aplicarea prevederilor confiscării speciale prevăzute de art.
118 alin. 1 lit.b Cod penal din 1969, întrucât bunul suspus confiscării aparţine chiar
inculpatului şi nu numai că a fost folosit la săvârşirea infracţiunii, dar acesta a şi fost adaptat
special în vederea traficului cu ţigări, astfel încât chiar şi în cazul în care proprietar ar fi o altă
persoană decât oricare dintre inculpaţi, acesta a cunoscut scopul în care urma să fie folosită
autoutilitara.
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Prin decizia nr. 1020/11.12.2015, pronunţată în dosarul nr. 19../285/2015 al Curții de
Apel Suceava s-a dispus, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admiterea
apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi împotriva sentinţei penale nr.
284 din 21.09.2015 a Judecătoriei Rădăuţi care a fost desființată în parte şi, în rejudecare, s-a
înlăturat dispoziţia de confiscare de la inculpaţii UM şi KS a sumei de 5.325 euro,
reprezentând contravaloarea autovehiculului folosit la săvârşirea infracţiunii.
S-a înlăturat de asemenea dispoziţia de restituire a microbuzului marca M., a cheilor
de contact şi a certificatului de înmatriculare către numitul PŞG, iar în temeiul art. 118 lit. c
Cod penal din 1969, s-a dispus confiscarea lor.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel, a reţinut că apelul declarat de parchet este
întemeiat cu privire la nelegala restituire a microbuzului marca M., a cheilor de contact şi a
certificatului de înmatriculare cu nr. (..),către numitul PŞG, situaţia de fapt prezentată de
petentul PŞG necorespunzând realităţii.
Astfel, din evidenţa intrărilor şi ieşirilor din România la graniţa cu Ucraina rezultă că la
data de 29.05.2013 coinculpatul UM a intrat în ţară cu acelaşi microbuz, condus de către BV,
fiind însoţiţi şi de către KM.
În aceste împrejurări, s-a constatat că niciunul dintre inculpaţi nu confirmă că
autoturismul le-a fost împrumutat de către PŞG, iar certificatul de înmatriculare nu are forţă
probantă în legătură cu titularul dreptului de proprietate al autovehiculului, drept ce poate fi
transmis prin simplul acord de voinţă.
Susţinerile apărătorului petentului, în sensul că există o procură la dosarul cauzei, ce a
fost tradusă şi din care rezultă că numitul PŞG l-a împuternicit pe KS să conducă acest
autoturism, sunt nereale. În conţinutul procurii nu se menţionează numele inculpatului KS, ci
al altor trei persoane şi nici nu se confirmă susţinerile relativ la dreptul de folosinţă.
Faţă de aceste considerente, curtea a constatat că microbuzul marca M. era în posesia
inculpatului care l-a adaptat în vederea transportului de ţigări de contrabandă, iar conform art.
919 alin. 3 Cod civil, până la proba contrară, care nu s-a realizat în cauză, posesorul este
considerat proprietar.
Procesul verbal de examinare a microbuzului şi fotografiile judiciare realizate în
cauză, coroborate cu declaraţia martorei PL dovedesc fără echivoc adaptarea autoturismului în
vederea transportului de ţigări, motiv pentru care curtea a dispus confiscarea acestuia, precum
şi a cheilor de contact şi a certificatului de înmatriculare.
3. Efectul devolutiv al apelului declarat de parchet. Infracţiunea de braconaj –
pluralitate de infracţiuni.
Dispoziţiile art. 417 Codul de procedură penală reglementează efectul devolutiv al
apelului, acesta fiind limitat la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă,
raportat la calităţile pe care acestea le au în procesul penal. Pe de altă parte însă, apelul
declarat de către procuror, fără rezerve, are efect devolutiv integral, atât in rem, cât şi in
personam, instanţa având posibilitatea şi obligaţia de a examina întreaga cauză, indiferent
dacă în urma acestui examen situaţia părţilor se va înrăutăţi (reformatio in peius), sau se va
uşura (reformatio in melius). Aceasta este situaţia în prezenta cauză, în condiţiile în care
apelul declarat de către Parchet îi vizează în mod expres pe toţi cei patru inculpaţi şi toate
infracţiunile reţinute în sarcina acestora. În continuare, din chiar motivarea apelului, rezultă
că deşi criticile aduse au fost limitate la un singur aspect al cauzei (modalitatea de calcul a
sporului şi pedepsei rezultante aplicate în baza art. 39 alin. (1) lit. b Codul penal), calea de
atac nu a fost exercitată în favoarea sau în defavoarea vreunui inculpat ci s-a solicitat în mod
expres doar pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice.
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Pe de altă parte, trebuie reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 417 alin. (2)
Codul de procedură penală, instanţele de apel nu sunt limitate la a analiza exclusiv cererile
apelantului nici în situaţia în care titularul căii de atac este o parte în procesul penal; din
contră, cu respectarea limitărilor prevăzute de alin. (1), instanţa este obligată să examineze
cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. Cu atât mai mult această obligaţie incumbă
instanţelor atunci când apelul a fost formulat de către Ministerul Public, instituţie ce
urmăreşte tocmai asigurarea respectării legii.
În consecinţă, în cadrul acestor limite de judecată ale apelului, Curtea constată că în
mod eronat a reţinut prima instanţă că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea unei singure
infracţiuni de braconaj, în realitate fiind vorba pentru fiecare dintre cei patru intimaţi de
săvârşirea a patru, respectiv cinci infracţiuni – câte una pentru fiecare literă de la art. 42
alin. (1) din Legea nr. 407/2006 pe care a încălcat-o. Astfel, din examinarea dispoziţiilor
legale rezultă că legiuitorul a incriminat o diversitate relativ mare de situaţii, fără a avea
vreo legătură între ele (decât aceea că se referă la condiţiile de vânătoare), în unele situaţii
fiind vorba chiar de un subiect activ calificat (lit. e incriminând de exemplu emiterea
autorizaţiilor de vânătoare cu depăşirea cotelor de recoltă). Este evident că o astfel de
diversitate de situaţii nu poate fi circumscrisă unei singure infracţiuni, în condiţiile în care
ipotezele avute în vedere de legiuitor nu sunt simple elemente circumstanţiale agravante sau
atenuante ale unui conţinut constitutiv definit în mod expres şi clar în alt text de lege, ci
fiecare dintre ipoteze defineşte un conţinut constitutiv diferit de cel al celorlalte.
În consecinţă, vânătoarea fără permis de vânătoare (art. 42 alin. 1 lit. a), fără
autorizaţie de vânătoare legală (art. 42 alin. 1 lit. b), vânătoarea în afara perioadelor legale
de vânătoare la specia respectivă (art. 42 alin. 1 lit. k), vânătoarea prin utilizarea pe timp de
noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor ce permit ochirea şi tragerea pe timp de
întuneric (art. 42 alin. 1 lit. l) şi vânătoarea prin utilizarea armelor la care percuţia
cartuşului se realizează pe ramă (art. 42 alin. 1 lit. r), constituie tot atâtea infracţiuni de
braconaj, în modalitatea în care erau prevăzute de lege la data săvârşirii faptelor.
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1011 din 9.12.2015)
Prin sentinţa penală nr.522 din data de 28.09.2015, Judecătoria Gura Humorului a
dispus, printre altele, condamnarea inculpaţilor ŞA, HG şi DVV pentru săvârșirea infracțiunii
de braconaj prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. a, b, k, l, r din Legea nr. 407/2006, iar pe
inculpatul PCA pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. b, k,
l, r din Legea nr. 407/2006.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul nr.11../P/2014 din
02.04.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului s-a dispus trimiterea în
judecat, în stare de libertate, a inculpaţilor:
-PCA pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj prev. de art.42 alin. (1) lit. b, k, l, r
din Legea nr. 407/2006 modificată, uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. (1) Cod penal,
nerespectarea regimului armelor şi muniţiei prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal, transportul
vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni
privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la aceasta,fără
respectarea condiţiilor legii prev. şi ped. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 modificată, cu
aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal;
-ŞA pentru săvârşirea infracţiunilor nerespectarea regimului armelor şi muniţiei prev.şi
ped.de art.342 alin. (1) Cod penal, complicitate la infracţiunea de braconaj prev. de art.48
Cod penal rap. la art.42 alin. (1) lit. a, b, k, l, r din Legea nr.407/2006 modificată, transportul
vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni
privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la aceasta,fără
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respectarea condiţiilor legii, prev. şi ped. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 modificată,
cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal;
-HG pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. a, b, k, l, r
din Legea nr. 407/2006 modificată, transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren,
comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor
identificabile provenite de la aceasta, fără respectarea condiţiilor legii prev. şi ped. de art. 44
lit. b din Legea nr.407/2006 modificată, complicitate la uz de armă fără drept prev. de art.48
Cod penal rap. la art.343 alin. (1) Cod penal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiei
prev. de art. 342 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
-DVV pentru săvârşirea infracţiunilor de braconaj prev. de art.42 alin. (1) lit. a,b,k, l,r
din Legea nr.407/2006 modificată, transportul vânatului găsit împuşcat ori tranşat în teren,
comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor
identificabile provenite de la aceasta,fără respectarea condiţiilor legii, prev. şi ped. de art.44
lit. b din Legea nr. 407/2006 modificată, complicitate la uz de armă fără drept prev. de art.48
Cod penal rap. la art.343 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal.
În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că la data de 30.08.2014 organele de urmărire
penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că de pe raza fondului de vânătoare nr. (…)
S. au fost vânate fără drept două exemplare din specia căprior şi unul din specia iepure de
câmp fiind folosite două arme, una de vânătoare şi alte de tir sportiv şi o lanternă, iar pentru
transportul vânatului împuşcat a fost folosit autoturismul marca S. cu nr. de înmatriculare (..).
La data de 30.08.2014, în jurul orelor 04.20, organele de urmărire penală au oprit în
trafic pe raza drumului comunal R., com. C., jud. S. autoturismul marca S. cu numărul de
înmatriculare (…) condus de numitul ŞA. La controlul autoturismului, în portbagaj, a fost
descoperit un sac în care se aflau depozitate două exemplare specia căprior şi un exemplar
iepure decedate.
Întrebat asupra provenienţei animalelor găsite conducătorul auto a precizat că le-a
cumpărat de la o persoană necunoscută cu puţin timp înainte de a fi oprit în trafic.
În urma cercetărilor efectuate, s-au stabilit următoarele:
Inculpaţii PCA, HG, DVV şi ŞA au luat hotărârea să întreprindă o partidă de
vânătoarea fără a deţine autorizaţie. Conform rezoluţiei infracţionale, în cursul nopţii de 29/30
august 2014, în jurul orelor 23.30, numiţii PCA, HG şi DVV ajutaţi de numitul ŞA s-au
deplasat pe fondul de vânătoare nr. (…) S., aflat în gestiunea Societăţii de Vânătoare B.,
pentru a vâna animale, inculpaţii având asupra lor două arme, una de vânătoare aparţinându-i
numitului ŞA şi una de tir sportiv proprietatea inculpatului PCA. Numitul PCA a împuşcat un
număr de trei animale respectiv: două specia căprior şi unul specia iepure cu arma de tir
sportiv ce îi aparţine în mod legal, cu glonţ, marca V., cu percuţie pe ramă fiind folosită
muniţie tip cartuş deţinută în mod ilegal. Pentru urmărirea vânatului a fost folosit în teren
autoturismul marca H(…), cu numărul de înmatriculare (…) aparţinând numitului HG şi un
proiector cu cablu folosit de numitul DVV pentru reperarea vânatului. După împuşcare
animalele au fost transportate până la maşina numitului HG de către PCA şi DVV, au fost
încărcate în autoturism, împachetate şi transportate la marginea fondului de vânătoare unde
numitul ŞA îi aştepta într-o parcare cu autoturismul marca S. cu numărul de înmatriculare
(…). Animalele împachetate au fost transferate în autoturismul acestuia din urmă care a plecat
spre domiciliu împreună cu DVV, iar pe raza loc. C. a fost oprit de către organele de poliţie.
Înainte de a fi oprit inculpatul DVV, la vederea organelor de poliţie, a reuşit să coboare din
autoturism şi să se ascundă în vegetaţia de pe marginea drumului.
Inculpaţii HG, PCA, având asupra lor cele două arme s-au deplasat cu autoturismul
proprietatea celui dintâi la domiciliul lui ŞA, unde inculpatul PCA a lăsat arma de vânătoarea.
Apoi s-au deplasat la locuinţa numitului PCA, unde acesta a rămas la domiciliu luând cu el
arma de tir.
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La scurt timp inculpatul HG a fost sunat pe telefonul mobil de DVV şi avertizat de
faptul că ŞA a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliţie.
La data de 30.08.2014 s-a procedat la examinarea fizică a inculpaţilor pentru a
determina existenţa urmelor sau consecinţelor infracţiunii ce putea fi găsite pe corpul
acestora, urme specifice utilizării de arme.
Conform Raportului de expertiză criminalistică nr. (…)/30.09.2014 eliberat de I.N.C
Serviciul Expertize Fizico-Chimice a rezultat faptul că pe urmele de palme prelevate
numitului PCA s-au evidenţiat reziduuri de tragere - urme secundare ale împuşcăturii.
Conform adresei nr. (…)/09.09.2014 a I.T.R.S.V S. cele două exemplare specia
căprior şi un exemplar iepure de câmp sunt specii de interes cinegetic şi pentru recoltarea lor
este nevoie de autorizaţie cf. O.M nr.353/2008 rap. la Legea nr.407/2006 modificată, iar
împuşcarea lor s-a făcut în afara perioadelor legale de vânătoare aşa cum rezultă şi din anexa
Legii nr.407/2006 modificată.
Cauza a fost înregistrată cu nr. 931/237/2015 din 20.04.2015 la Judecătoria Gura
Humorului.
Întrucât inculpaţii au recunoscut învinuirile aduse şi şi-au însuşit materialul probator
administrat la urmărirea penală, cauza s-a judecat potrivit procedurii simplificate prev. de
art.375 Cod procedură penală.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Gura Humorului criticând-o pentru nelegalitate şi solicitând, în temeiul art.421
Cod procedură penală, admiterea acestuia, desfiinţarea sentinţei atacate şi pronunţarea unei
hotărâri legale şi temeinice.
În motivare a arătat că sentinţa apelată este nelegală deoarece instanţa de fond în mod
greşit a dispus condamnarea inculpaţilor PCA, HG, DVV şi ŞA la pedeapsa rezultante
nelegale.
La termenul de judecată în fața instanței de apel, din oficiu, instanța a pus în discuţie
schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpaţilor dintr-o singură
infracţiune de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. b, k, l, r din Legea nr.407/2006 în patru
infracţiuni de braconaj prev. de art. 42 alin. (1) lit. b, art. 42 alin. (1) lit. k, art.42 alin. (1) lit. l
şi art.42 alin. (1) lit. r din Legea nr.407/2006.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, cât şi a celor care pot fi
invocate din oficiu conform art. 417 alin. (2) Cod procedură penală, Curtea a constatat
următoarele:
Apelul declarat de către Parchet vizează nelegalitatea sentinţei primei instanţe, în
sensul că aplicând dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. b Codul penal, a omis fracţionarea lunilor de
pedeapsă în zile şi nu a mai indicat numărul acestora, ci doar fracţii zecimale.
Curtea constată că dispoziţiile art. 417 Codul de procedură penală reglementează
efectul devolutiv al apelului, acesta fiind limitat la persoana care l-a declarat şi la persoana la
care se referă, raportat la calităţile pe care acestea le au în procesul penal. Pe de altă parte
însă, apelul declarat de către procuror, fără rezerve, are efect devolutiv integral, atât in rem,
cât şi in personam, instanţa având posibilitatea şi obligaţia de a examina întreaga cauză,
indiferent dacă în urma acestui examen situaţia părţilor se va înrăutăţi (reformatio in peius),
sau se va uşura (reformatio in melius). Aceasta este situaţia în prezenta cauză, în condiţiile în
care apelul declarat de către Parchet (adresa 3698/III/2/2015 din data de 12.10.2015, f. 5
ds.apel) îi vizează în mod expres pe toţi cei patru inculpaţi şi toate infracţiunile reţinute în
sarcina acestora. În continuare, din chiar motivarea apelului, rezultă că deşi criticile aduse au
fost limitate la un singur aspect al cauzei (modalitatea de calcul a sporului şi pedepsei
rezultante aplicate în baza art. 39 alin. (1) lit. b Codul penal), calea de atac nu a fost exercitată
în favoarea sau în defavoarea vreunui inculpat ci s-a solicitat în mod expres doar pronunţarea
unei hotărâri legale şi temeinice.
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Pe de altă parte, trebuie reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art. 417 alin. (2)
Codul de procedură penală, instanţele de apel nu sunt limitate la a analiza exclusiv cererile
apelantului nici în situaţia în care titularul căii de atac este o parte în procesul penal; din
contră, cu respectarea limitărilor prevăzute de alin. (1), instanţa este obligată să examineze
cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept. Cu atât mai mult această obligaţie incumbă
instanţelor atunci când apelul a fost formulat de către Ministerul Public, instituţie ce
urmăreşte tocmai asigurarea respectării legii.
În consecinţă, în cadrul acestor limite de judecată ale apelului, Curtea constată că în
mod eronat a reţinut prima instanţă că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea unei singure
infracţiuni de braconaj, în realitate fiind vorba pentru fiecare dintre cei patru intimaţi de
săvârşirea a patru, respectiv cinci infracţiuni – câte una pentru fiecare literă de la art. 42 alin.
(1) din Legea 407/2006 pe care a încălcat-o. Astfel, din examinarea dispoziţiilor legale rezultă
că legiuitorul a incriminat o diversitate relativ mare de situaţii, fără a avea vreo legătură între
ele (decât aceea că se referă la condiţiile de vânătoare), în unele situaţii fiind vorba chiar de
un subiect activ calificat (lit. e incriminând de exemplu emiterea autorizaţiilor de vânătoare cu
depăşirea cotelor de recoltă). Este evident că o astfel de diversitate de situaţii nu poate fi
circumscrisă unei singure infracţiuni, în condiţiile în care ipotezele avute în vedere de
legiuitor nu sunt simple elemente circumstanţiale agravante sau atenuante ale unui conţinut
constitutiv definit în mod expres şi clar în alt text de lege, ci fiecare dintre ipoteze defineşte
un conţinut constitutiv diferit de cel al celorlalte.
În consecinţă, vânătoarea fără permis de vânătoare (art. 42 alin. 1 lit. a), fără
autorizaţie de vânătoare legală (art. 42 alin. 1 lit. b), vânătoarea în afara perioadelor legale de
vânătoare la specia respectivă (art. 42 alin. 1 lit. k), vânătoarea prin utilizarea pe timp de
noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor ce permit ochirea şi tragerea pe timp de întuneric
(art. 42 alin. 1 lit. l) şi vânătoarea prin utilizarea armelor la care percuţia cartuşului se
realizează pe ramă (art. 42 alin. 1 lit. r), constituie tot atâtea infracţiuni de braconaj, în
modalitatea în care erau prevăzute de lege la data săvârşirii faptelor.
Referitor la motivele de apel indicate în scris de către Parchetul de pe lângă
Judecătoria Gura Humorului, Curtea constată că într-adevăr 1/3 din pedeapsa de 1 lună
închisoare nu poate însemna 0,33 luni, ci 10 zile, iar 2/3 din aceeaşi pedeapsă înseamnă 20 de
zile, şi nu 0,66, urmând a dispune în consecinţă.
În consecință, prin Decizia 1011/9.12.2015, pronunţată în dosarul nr. 93/237/2015, în
baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală a fost admis apelul declarat de Parchetul de
pe lângă Judecătoria Gura Humorului împotriva sentinţei penale nr. 522 din 28.09.2015 a
Judecătoriei Gura Humorului. A fost desfiinţată în parte sentinţa penală apelată şi în
rejudecare au fost descontopite pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor intimaţi PCA, ŞA,
HG şi DVV, au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente şi înlăturată
dispoziţia de condamnare a acestora sub aspectul infracţiunii de braconaj.
În baza art. 386 Codul de procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a
infracţiunii de braconaj prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. b, k, l, r din Legea nr. 407/2006
reţinută în sarcina inculpatului PCA în patru infracţiuni de braconaj prevăzute de art. 42 alin.
(1) lit. b, art. 42 alin. (1) lit. k, art. 42 alin. (1) lit. l şi art. 42 alin. (1) lit. r din Legea nr.
407/2006 şi a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de câte 4 luni închisoare.
În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b Codul penal au fost contopite pedepsele
aplicate prin decizie cu pedepsele aplicate prin sentinţă şi condamnat inculpatul la pedeapsa
cea mai grea de 8 luni închisoare, sporită la 16 luni şi 10 zile închisoare, cu suspendarea
executării sub supraveghere în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal.
În baza art. 386 Codul de procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice a
infracţiunii de braconaj prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. a, b, k, l, r din Legea nr. 407/2006
reţinută în sarcina inculpaţilor ŞA, HG şi DVV în cinci infracţiuni de braconaj prevăzute de
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art. 42 alin. (1) lit. a, art. 42 alin. (1) lit. b, art. 42 alin. (1) lit. k, art. 42 alin. (1) lit. l şi art. 42
alin. (1) lit. r din Legea nr.407/2006 şi au fost condamnaţi inculpaţii la pedepse de câte 4 luni
închisoare.
În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b Codul penal au fost contopite pedepsele
aplicate prin decizie cu pedepsele aplicate prin sentinţă şi condamnaţi inculpaţii la pedepse
rezultante de 15 luni închisoare, 17 luni şi 20 zile închisoare şi respectiv 17 luni şi 20 zile
închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu erau în contradicţie
cu decizia şi în baza art. 275 alin. (3) Codul de procedură penală cheltuielile judiciare din apel
au rămas în sarcina statului.
4. Autoritate de lucru judecat. Infracţiuni prevăzute de art. 18¸1 din Legea nr.
78/2000. Desfiinţarea sentinţei în apel cu trimitere spre rejudecare
Chiar dacă cererile de acordare a subvenţiilor formulate de către inculpat sunt
aceleaşi, ca şi dosarele constituite în baza acestora sau deciziile prin care s-a dispus plata
sumelor din fondurile europene, titlul cu care sumele au fost acordate în fiecare dintre cele
două dosare penale este diferit, prejudiciul şi urmarea infracţiunilor sunt diferite, ca şi unele
dintre înscrisurile utilizate de inculpat în săvârşirea faptelor. Pentru a fi reţinută autoritatea
de lucru judecat trebuie să fie îndeplinite cumulativ condiţiile existenţei unei hotărâri
judecătoreşti definitive prin care a fost soluţionat un proces penal pe fondul său, să existe
identitate de persoană şi (ceea ce prezintă relevanţă în prezenta speţă), să existe identitate
între fapta materială pentru care s-a pronunţat hotărârea definitivă şi fapta materială de care
este acuzată din nou aceeaşi persoană – identitate de obiect. Ori această din urmă condiţie
nu este împlinită în speţă, aflându-ne în situaţia atipică în care infracţiuni aflate în concurs
ideal sunt judecate separat.
Deşi conform dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b Codul de procedură penală nu ne aflăm
într-una din situaţiile în care este posibilă desfiinţarea sentinţei cu trimitere, totuşi această
soluţie se impune în baza art. 2 Protocolul 7 CEDO, situaţie mai favorabilă inculpatului
conform art. 20 alin. (2) Constituţie. Inculpatul s-a prevalat în faţa primei instanţe de
dispoziţiile art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală (în prezent art. 374 alin. 4, art. 375
Codul de procedură penală), iar soluţionarea cauzei în apel ar avea drept consecinţă
condamnarea inculpatului. Această soluţie ar pune inculpatul în imposibilitatea de a contesta
soluţia de condamnare, situaţie inechitabilă în condiţiile în care nu este clar dacă inculpatul
a înţeles să recunoască noile acuzaţii aduse (beneficierea nelegală de plăţi în cadrul schemei
de plată SAPS), sau a recunoscut situaţia de fapt de care avea cunoştinţă din dosarul
20836/193/2012 şi pe care a recunoscut-o anterior în cauza respectivă (adică beneficierea
nelegală de plăţi în cadrul schemei de plată PNDC).
Acest aspect nu a putut fi clarificat în faţa instanţei de apel în condiţiile în care pe de
o parte inculpatul nu a dorit să dea declaraţie, iar pe de altă parte această împrejurare nu a
constituit obiect de judecată în apel, ci este o consecinţă a soluţiei de admitere a căii de atac.
Mai mult, din concluziile formulate de către apărătorul ales al inculpatului şi chiar din
susţinerile acestuia cu prilejul ultimului cuvânt, pare a rezulta că nu ne aflăm în prezenţa
unei atitudini de recunoaştere a faptelor.
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 149 din 18.02.2015)
Prin sentinţa penală nr. 93 din 15 ianuarie 2014 pronunţată de Judecătoria Botoşani, în
dosarul nr. 9451/193/2013, s-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, în latură penală, a
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sentinţei penale nr. 1245/27.05.2013 a Judecătoriei Botoşani, definitivă prin decizia penală nr.
839/02.10.2013 a Curţii de Apel Suceava.
În temeiul art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. j Cod procedură penală s-a încetat
procesul penal împotriva inculpatului MM pentru săvârşirea a trei infracţiuni 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 Comunităţilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori în numele lor”, prev. şi ped. de art. 181 alin. (1) din
Legea nr. 78/2000, infracţiuni aflate în concurs real, conform art. 33 lit. a Cod penal.
S-a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, în latură civilă, a sentinţei penale nr.
1245/27.05.2013 a Judecătoriei Botoşani, definitivă prin decizia penală nr. 839/02.10.2013 a
Curţii de Apel Suceava.
S-a respins, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de Agenţia de părţi şi
Intervenţie pentru Agricultură împotriva inculpatului MM, având ca obiect obligarea acestuia
la suma de 40.275,60 lei reprezentând despăgubiri materiale.
În temeiul art. 192 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare au rămas în
sarcina statului.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Botoşani a reţinut următoarele :
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia
Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava, înregistrat pe rolul Judecătoriei
Botoşani la data de 8 mai 2013, a fost trimis în judecată inculpatul MM pentru săvârşirea a
trei infracţiuni, prev. şi ped. de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în
cursul anilor 2007, 2008 şi 2009, în calitate de asociat şi administrator al SC V SRL SM jud.
B., a formulat şi depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură - Centrul Judeţean B., înregistrate cu nr.
291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009, prin care a solicitat sprijin
financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală – FEADR, administrat de bugetul Comunităţilor Europene, iar în scopul obţinerii
sprijinului financiar a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată, cererile de plată
pentru schemele de sprijin pe suprafaţă nr. 291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr.
36268/30.04.2009 şi declaraţii de suprafaţă aferente fiecăreia - în baza cărora a primit sprijin
financiar în mod necuvenit, pentru PNDC 1 - culturi în teren arabil prin inserarea de date
false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafaţă mult mai mare decât cele
deţinute în realitate şi a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate. Pentru a susţine
cererile sale, inculpatul a prezentat şi utilizat un număr de 62 contracte de arendare la care sau constatat diferenţe între suprafeţele ce fac obiectul arendării, suprafeţele de teren arabil
declarate de arendatori în Registrul agricol, cele evidenţiate de societate în borderourile de
plată a contravalorii arendei, iar în Registrul special al contractelor de arendă existent la
Primăria com. SM, jud. B. SC V SRL este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu
diferite persoane fizice dar nu era menţionată suprafaţa ce făcea obiectul contractelor şi astfel
a primit sprijin financiar necuvenit, iar prin întocmirea şi depunerea la Centrul judeţean APIA
B. a unor înscrisuri conţinând date nereale a indus în eroare funcţionarii publici care au
instrumentat Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.
Inculpatul, legal citat, s-a prezentat în primă instanţă recunoscând săvârşirea faptelor şi
solicitând judecarea cauzei conform procedurii simplificare prev. de art. 3201 Cod procedură
penală, cerere care a fost respinsă de instanţă pentru următoarele motive :
Cercetând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut că la data de
08.11.2010 Direcţia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române
s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că MM, asociat şi administrator la S.C. V S.R.L. B.,
cu sediul social declarat în com. SM sat SM jud. B, a declarat ilegal la APIA B. suprafaţa de
240 ha, pentru a beneficia de sprijin financiar în campaniile agricole 2007-2009.
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Prin Ordonanţa nr. 17256/P/2010 din 21.02.2011, Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sectorului 2 Bucureşti a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie Structura Centrală, iar la data de 22.03.2011 dosarul a fost înregistrat la DNA Serviciul
Teritorial Suceava.
Din cuprinsul Ordonanţei de declinare a competenţei a rezultat că S.C. V S.R.L. a
depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pentru suprafaţă la Centrul Judeţean
A.P.I.A. B., pentru acordarea sprijinului financiar în campaniile 2007-2009 pentru suprafeţe
de teren cultivate mai mari decât în realitate.
Pentru administrarea probatoriului, în primă etapă, s-a solicitat de către primul organ
sesizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuarea unor verificări de
specialitate .
Prin Actul de control pus la dispoziţie de către Direcţia Antifraudă, Control Intern şi
Supracontrol din cadrul A.P.I.A. înregistrat cu nr. 36450/2010/ 23.11.2010, s-a concluzionat
faptul că „Plăţile s-au efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din
Regulamentul CE nr. 1782/2003 şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor
comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a
anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr.
2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94,
(CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr.
2529/2001 şi Regulamentul (CE) NR. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire
a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr, 1782/2003”.
S-a constatat că S.C. V S.R.L. a depus cereri de plată pentru schemele de sprijin pe
suprafaţă pentru anul 2007 pentru suprafaţa de 197,18 ha, pentru anul 2008 pentru suprafaţa
de 234,44 ha şi pentru anul 2009 pentru suprafaţa de 232,35 ha suprafeţe situate în blocuri
fizice pe raza com. SM jud. B.
În baza cererilor depuse de SC V SRL şi după finalizarea verificărilor de către
consilieri din cadrul C.J., A.P.I.A. B., s-au emis Deciziile de acordare a plăţilor în cadrul
schemelor de sprijin pe suprafaţă, pentru campania 2007 Decizia nr. 1750422/16.05.2008
pentru suma de 26.835,66 lei, pentru campania 2008 Decizia nr. 2230942/11.06.2009 pentru
suma de 36.724,53 lei, iar pentru campania 2009 Decizia nr. 2706986/16.03.2010 pentru
suma de 42.165,25 lei.
Cu ocazia primelor verificări efectuate s-a mai stabilit că la dosarele depuse de S.C. V
S.R.L. pentru campaniile 2007-2009 s-au identificat contracte de arendă pentru suprafaţa de
128,14 ha., dar în Registrul special al contractelor de arendă existent la primărie, societatea
era înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, fără a fi
menţionată suprafaţa ce face obiectul contractelor respective, rezultând astfel că S.C. V S.R.L.
a avut încheiate contracte de arendare pentru suprafaţa de 223,75 ha.
Prin rechizitoriul nr. 22/P/20.12.2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava inculpatul
MM a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 181 alin. (1) din Legea
nr. 78/2000, trei infracţiuni prev. şi ped de art. 290 Cod penal şi trei infracţiuni prev. şi ped.
de art. 215 alin. (1), (2) Cod penal, constând în aceea că în cursul anilor 2007, 2008 şi 2009,
în calitate de asociat şi administrator al SC V SRL SM, Jud. B., a formulat şi depus trei cereri
de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru
Agricultură - Centrul Judeţean B., înregistrate cu nr.291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr.
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36268/30.04.2009, prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR administrat de bugetul
Comunităţilor Europene precum şi din bugetul naţional, iar în scopul obţinerii sprijinului
financiar a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată - Cererile de plată pentru
schemele de sprijin pe suprafaţă nr.291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr.
36268/30.04.2009 şi declaraţii de suprafaţă aferente fiecăreia - în baza cărora a primit sprijin
financiar în mod necuvenit, pentru PNDC 1 - culturi în teren arabil prin inserarea de date
false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafaţă mult mai mare decât cele
deţinute în realitate şi a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate.
În fapt, inculpatul a obţinut pe nedrept suma totală de 105.722,44 lei, din care fonduri
europene FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,60 lei şi fonduri naţionale BN-PNDC 1 şi BN
1-PNDC 1 în sumă de 65.446,84 lei, după cum urmează (fila 73 dos. u.p.):
- pentru campania din 2007, fonduri europene de 11.295,30 lei şi fonduri naţionale de
15.540,36 lei;
- pentru campania din 2008, fonduri europene de 18.228,36 lei şi fonduri naţionale de
18.496,17 lei;
- pentru campania din 2009, fonduri europene de 10.751,94 lei şi fonduri naţionale de
31.410,31 lei.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cu privire la comiterea de către
inculpatul MM a unei infracţiuni în formă continuată prev. de art. 181 din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal, privind cererile SAPS - Schema unică pe suprafaţă din
perioada 2007 – 2009 şi continuarea urmăririi în alt dosar.
Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Botoşani cu nr. 20../193/2012 şi a fost
soluţionată prin sentinţa penală nr. 1245/27.05.2013, casată în parte şi rămasă definitivă la
data de 02.10.2013 conform decizia penală nr. 839/2913 a Curţii de Apel Suceava, pentru
săvârşirea a trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, trei
infracţiuni prev. şi ped de art. 290 Cod penal şi trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 215 alin.
(1), 2 Cod penal, cu obligarea inculpatului, în solidar cu partea responsabilă civilmente să
plătească părţii civile APIA- Aparat central suma de 105.722,44 lei, din care fonduri europene
FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,60 lei şi fonduri naţionale BN-PNDC 1 şi BN 1-PNDC 1
în sumă de 65.446,84 lei, după cum urmează (fila 73 dos. u.p.):
pentru campania din 2007, fonduri europene de 11.295,30 lei şi fonduri naţionale de
15.540,36 lei;
pentru campania din 2008, fonduri europene de 18.228,36 lei şi fonduri naţionale de
18.496,17 lei;
pentru campania din 2009, fonduri europene de 10.751,94 lei şi fonduri naţionale de
31.410,31 lei.
Prin rechizitoriul prezent nr. 1/P/01.04.2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava inculpatul
MM a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni în concurs real, prev. şi ped. de art. 181
alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că în
cursul anilor 2007, 2008 şi 2009, în calitate de asociat şi administrator al SC V SRL SM, Jud.
B., a formulat şi depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură - Centrul Judeţean B., înregistrate cu
nr.291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009, prin care a solicitat sprijin
financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală - FEADR administrat de bugetul Comunităţilor Europene precum şi din bugetul
naţional, iar în scopul obţinerii sprijinului financiar a prezentat la APIA înscrisuri sub
semnătură privată - Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă
nr.291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009 şi declaraţii de suprafaţă
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aferente fiecăreia - în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit, pentru PNDC 1
- culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare terenuri
cu o suprafaţă mult mai mare decât cele deţinute în realitate şi a declarat nereal că parcelele
arendate sunt cultivate.
În fapt, inculpatul a obţinut pe nedrept suma totală de 40.275,60 lei, din care fonduri
europene FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,60 lei, după cum urmează (fila 3 dos. u.p.):
pentru campania din 2007, fonduri europene de 11.295,30 lei;
pentru campania din 2008, fonduri europene de 18.228,36 lei;
pentru campania din 2009, fonduri europene de 10.751,94 lei.
Inculpatul, legal citat, în prezenţa apărătorului ales, avocat GM, s-a prezentat în primă
instanţă recunoscând săvârşirea faptelor şi solicitând judecarea cauzei conform procedurii
simplificare prev. de art. 3201 Cod procedură penală, cerere care a fost respinsă de prima
instanţă pentru următoarele motive:
Pe fond, operarea autorităţii de lucru judecat în materie penală s-a făcut automat în
momentul în care s-a constatat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru o infracţiune
pentru care a fost condamnat definitiv. În materie civilă s-a constatat că părţile obiectul şi
cauza litigiului de faţă au fost identice cu cele din dosarul nr. 20.936/193/2012, iar instanţa de
fond a reţinut că autoritatea de lucru judecat a sentinţei penale nr. 1245/2013 a împiedicat
repunerea în discuţie în prezentul cadru, a aceloraşi chestiuni civile şi penale.
Instanţa de fond a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, în latură penală, a
sentinţei penale nr. 1245/27.05.2013 a Judecătoriei Botoşani, definitivă prin decizia penală nr.
839/02.10.2013 a Curţii de Apel Suceava şi în temeiul art. 11 pct. 2 lit. (b) rap. la art. 10 lit.
(j) Cod procedură penală a încetat procesul penal împotriva inculpatului MM pentru
săvârşirea a trei infracţiuni 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 Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor”,
prev. şi ped. de art. 181 alin. (1) din Legea nr.78/2000, infracţiuni aflate în concurs real,
conform art. 33 lit. a Cod penal.
Instanţa de fond a admis excepţia autorităţii de lucru judecat, în latură civilă, a
sentinţei penale nr. 1245/27.05.2013 a Judecătoriei Botoşani, definitivă prin decizia penală nr.
839/02.10.2013 a Curţii de Apel Suceava şi a respins, ca neîntemeiată, acţiunea civilă
formulată de Agenţia de plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împotriva inculpatului MM
având ca obiect obligarea acestuia la suma de 40.275,60 lei reprezentând despăgubiri
materiale.
Împotriva sentinţei penale nr. 93 din 15 ianuarie 2014 pronunţată de Judecătoria
Botoşani, în dosarul nr. 9451/193/2013 au declarat apel Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Suceava şi partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
B.
Prin motivele de apel, DNA – Serviciul Teritorial Suceava a criticat hotărârea sub
aspectul greşitei invocări a excepţiei autorităţii de lucru judecat şi a încetării procesului penal
ca urmare a admiterii excepţiei.
A învederat că există autoritate de lucru judecat în situaţia existenţei unei hotărâri
judecătoreşti definitive împotriva aceluiaşi inculpat şi pentru săvârşirea aceloraşi fapte,
respectiv fiind reţinută aceeaşi situaţie de fapt.
Este adevărat că prin rechizitoriul nr. 22/P/2011 din 20.12.2012 al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava, inculpatul MM a fost trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunilor aflate în concurs prev. de art. 33 lit. b Cod penal 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 Comunităţilor Europene sau
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din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 181 alin. (1) secţiunea 41
din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. 33 lit. a Cod penal - trei infracţiuni.
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. 33 lit. a Cod
penal - trei infracţiuni.
- înşelăciune prev. de art. 215 alin. (1) şi (2) Cod penal, cu aplic. 33 lit. a Cod penal - trei
infracţiuni, constând în aceea că în cursul anilor 2007, 2008 şi 2009, în calitate de asociat şi
administrator al SC V SRL SM, Jud. B., inculpatul a formulat şi depus trei Cereri de plată
pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură
- Centrul Judeţean B. (înregistrate cu nr.291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 și nr.
36268/30.04.2009), prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor,
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR administrat de bugetul
Comunităţilor Europene precum şi din bugetul naţional.
S-a arătat că în scopul obţinerii sprijinului financiar, inculpatul MM a prezentat la
APIA înscrisuri sub semnătură privată - Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe
suprafaţă nr. 291/25.05.2007, nr. 241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009 şi declaraţii de
suprafaţă aferente fiecăreia - în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit pentru
PNDC 1 - culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare
terenuri cu o suprafaţă mult mai mare decât cele deţinute în realitate şi a declarat nereal că
parcelele arendate sunt cultivate.
Pentru a susţine cererile sale, inculpatul MM a prezentat şi utilizat un număr de 62
contracte de arendare şi astfel a primit sprijin financiar necuvenit în sumă totală de
105.722,44 lei (din care fonduri europene FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,6 Iei şi fonduri
naţionale BN-PNDC 1 şi BN 1-PNDC 1 în sumă de 65446,84 lei ) după cum urmează:
 pentru campania 2007 suma totală de 26835,66 lei din care fonduri europene 11.295,3
lei şi fonduri naţionale 15540,36 lei;
 pentru campania 2008 suma totală de 36724,53 lei din care fonduri europene
18.228,36 lei şi fonduri naţionale 18496,17 lei;
 pentru campania 2009 suma totală de 42162,25 lei din care fonduri europene
10.751,94 lei şi fonduri naţionale 31410,31 lei.
Prin acelaşi act de inculpare s-a dispus disjungerea de la dosar a materialului de
urmărire penală cu privire la comiterea de către MM a infracţiunilor 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 din Legea nr.78/2000, privind
cererile SAPS - Schema de plată unică pe suprafaţă din perioada 2007-2009 şi continuarea
urmăririi într-un dosar separat, care s-a efectuat și finalizat în cadrul dosarului nr. 1/P/2013.
S-a motivat această disjungere prin aceea că sumele primite necuvenit ca sprijin
financiar SAPS nu au fost stabilite de APIA, urmare a depunerii cererilor SAPS - Schema de
plată unică pe suprafaţă formulate de MM în campaniile 2007-2009, iar pentru stabilirea
situaţiei de fapt, a persoanelor vinovate mai sunt de administrat acte de urmărire penală,
indiciile rezultate din ancheta desfăşurată fiind serioase şi necesită o investigaţie completă,
pentru a nu se întârzia rezolvarea prezentului dosar (nr. 22/P/2011) şi în interesul unei bune
judecăţi.
În cauza de faţă, inculpatul MM a fost trimis în judecată doar pentru săvârşirea a trei
infracţiuni 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
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. şi
ped. de art. 181 alin. (1) secţiunea 4 ind. 1 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. 33 lit. a
Cod penal.
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Modalitatea de comitere a faptelor este aceeaşi ca şi cea reţinută în cauza
20836/193/2012, însă suma totală încasată necuvenit reprezentând fonduri F.E.G.A. este de
138.594,37 lei (36.080,49 euro) reprezentând fonduri F.E.G.A astfel:
- Campania din anul 2007 suma de 29.077,32 lei contribuţie UE FEGA SAPS
acordată prin Decizia de plată nr. 1750422/16.05.2008,
- Campania din anul 2008 suma de 47.046,66 lei contribuţie UE FEGA SAPS
acordată prin Decizia de plată nr. 2230942 /l 1.06.2009,
- Campania din anul 2009 suma de 62.470,39 lei contribuţie UE FEGA SAPS
acordată prin Decizia de plată în avans nr. 2284477/27.11.2009 şi Decizia de plată nr.
2706986/16.03.2010.
Pentru cererile aferente anilor 2007, 2008 şi 2009 şi în scopul arătat învinuitul MM a
prezentat la APIA CJ B. documente justificative false constând în adeverinţele nr.
1674/28.11.2007, nr. 502/02.04.2008, ca fiind emise de Primăria comunei SM. Jud. B. şi nr.
1424/03.10.2009, emisă de Consiliul Local SN.
Menţiunile din aceste înscrisuri nu sunt reale, acestea nu se regăsesc în evidenţele
Primăriei, au atribuite nr. de înregistrare fictive şi nu sunt semnate de primar în calitate de
conducător al Primăriei.
Ca şi situaţie de fapt, într-adevăr se reţine aceeaşi ca în dosarul anterior - prezentarea
şi folosirea de documente şi declaraţii false, inexacte sau incomplete, pe care le-a depus la
dosarul cererilor unice de plată la A.P.I.A. C.J B. (înregistrate cu nr.291/25.05.2007, nr.
241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009), prin care a solicitat sprijin în cadrul Schemei de
Plată Unice pe Suprafaţă (SAPS) pentru suprafeţe mai mari decât cele deţinute în realitate, în
scopul obţinerii pe nedrept a sprijinului financiar acordat fermierilor din bugetul
Comunităţilor Europene - însă în cauza de faţă au fost vizate scheme de plată diferite şi doar
diferenţele de sume ce au fost aprobate şi primite de inculpatul MM de la bugetul Uniunii
Europene aşa cum au fost detaliate anterior, pe campaniile agricole.
S-a mai arătat că Judecătoria Botoşani, prin sentinţa penală nr. 1245/27.05.2013
pronunţată în dosar nr. 20../193/2012, care a fost invocată în prezenta cauză ca având
autoritate de lucru judecat, nu a avut în vedere situaţia de fapt ce reiese din prezentarea de
către inculpat a următoarelor documente false: adeverinţele nr. 1674/28.11.2007, nr.
502/02.04.2008, ca fiind emise de Primăria comunei SM. Jud. B. şi nr. 1424/03.10.2009,
emisă de Consiliul Local SM, întrucât acestea au făcut obiectul disjungerii cauzei.
De asemenea sub aspectul laturii civile s-a constatat că nu este soluţionată cauza,
întrucât de la bun început Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma totală de 244.316,81 lei, prin
cererea nr. 40968/14.12.2012 depusă în dosarul nr. 22/P/2011 al DNA - ST Suceava şi care a
fost avut în vedere şi în cauza de faţă.
Prin sentinţa penală nr. 1245/27.05.2013 Judecătoria Botoşani a admis acţiunea civilă
şi l-a obligat pe inc. MM în solidar cu partea responsabilă civilmente SC V SRL B., prin
administrator judiciar CII LD la plata despăgubirilor civile în cuantum de 105.722,44 lei.
Partea civilă a formulat recurs împotriva acestei sentinţe penale solicitând ca
inculpatul să fie obligat la plata întregii sume, aşa cum a fost constituirea de parte civilă. Prin
decizia penală nr. 839/02.10.2013 a Curţii de Apel Suceava a fost respins ca nefondat recursul
acesteia.
Se observă foarte clar că suma reţinută ca prejudiciu în cauza de faţă (dosar nr.
1/P/2013 urmărire penală, dosar 9451/193/2013 al Judecătoriei Botoşani), de 138.594,37 lei,
reprezintă exact diferenţa dintre suma totală solicitată de partea civilă, de 244.316,81 lei şi cea
reţinută ca prejudiciu în cauza anterioară (dosar nr. 22/P/2011 urmărire penală, dosar
20../193/2012 al Judecătoriei Botoşani) de 105.722,44 lei.
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Având în vedere acestea a considerat că în cauză nu se poate reţine autoritatea de lucru
judecat şi în consecinţă ar trebui de luat act de solicitarea inculpatului MM de la termenul din
15.11.2013 de a beneficia de procedura simplificată a judecăţii cauzei potrivit disp. art. 3201
Cod procedură penală anterior şi condamnarea acestuia pentru infracţiunile reţinute în sarcina
sa prin actul de acuzare la pedeapsa închisorii, cu obligarea acestuia, în solidar cu partea
responsabilă civilmente SC V SRL B., la plata prejudiciului în cuantum de 138.594,37 lei
către partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi a cheltuielilor de judecată.
Faţă de cele expuse în temeiul disp. art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a
solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii atacate şi pe fond pronunţarea unei hotărâri
legale şi temeinice, în sensul motivelor invocate.
Cât priveşte apelul declarat de partea civilă, aceasta a apreciat că în mod greşit instanţa
de fond a admis excepţia autorităţii de lucru judecat în ceea ce priveşte latura civilă, întrucât
în urma disjungerii de la dosarul nr. 20836/193/2012 a materialului de urmărire penală privind
pe MM a infracţiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte
sau incomplete privind cererile SAPS 2007-2009 şi continuarea urmăririi într-un dosar
separat, prin Sentinţa penală nr. 1245, pronunţată de Judecătoria Botoşani la data de 27 mai
2013, în dosarul nr. 20../193/2012, rămasă definitivă, instanţa a obligat inculpatul în solidar cu
partea responsabilă civilmente la plata către A.P.I.A. doar a sumei de 105.722,44 lei, la care
se adaugă dobânzile şi penalităţile legale de la data încasării şi până la data plăţii efective,
urmând ca în ceea ce priveşte restul prejudiciului de până la 244.316,81 lei să se pronunţe
Judecătoria Botoşani în cadrul dosarului disjuns nr. 94../193/2013.
Prin cererea de constituire parte civilă nr. 40968/14.12.2012, completată cu adresa nr.
2295/24.01.2013, A.P.I.A. s-a constituit parte civilă pentru suma totală de 244.316,81 lei, la
care se adaugă dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare, solicitând obligarea
în solidar a inculpatului MM şi a părţii responsabile civilmente, SC V SRL la plata sumelor de
mai sus, în vederea recuperării prejudiciului cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă,
prejudiciu cauzat prin faptele săvârşite şi constatate de către D.N.A. şi de instanţa de judecată.
A solicitat admiterea apelului desființarea sentinţei penale nr. 93, pronunţată la data de
15.01.2014 de către Judecătoria Botoşani, judeţul B., în dosarul nr. 9451/193/2013, în sensul
obligării inculpatului MM în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. V S.R.L. la plata
restului de prejudiciu de până la 244.316,81 lei neacordat prin Sentinţa penală nr.
1245/27.05.2013 şi plata dobânzilor şi penalităţilor calculate de la data efectuării fiecărei plăţi
până la data efectuării plăţii integrale a debitului principal (potrivit art. 121 alin. (1) din
O.U.G. nr. 125/2006, formă în vigoare la data constituirii de parte civilă).
Analizând apelurile declarate de partea civilă APIA şi de DNA – ST Suceava prin
prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în
conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1), (2), art. 420 Cod procedură penală, curtea
constată că apelul declarat de partea civilă APIA este tardiv introdus, iar cel formulat de DNA
– ST Suceava este întemeiat, pentru următoarele considerente:
Apelul a fost declarat de partea civilă APIA la data de 10.11.2014 – fila 11 dosar apel.
La termenul din 18 februarie 2015, inculpatul, prin apărător a invocat excepţia
tardivităţii declarării apelului de către partea civilă APIA, excepţie ce are prioritate în
dezbaterea cauzei, faţă de motivele de apel ce vizează fondul acestuia.
Din analiza probelor de la dosar, rezultă că la data de 22 ianuarie 2014 a fost
comunicat către partea civilă APIA dispozitivul sentinţei nr. 93 din 15.01.2014 a Judecătoriei
Botoşani, iar cererea de apel a fost înregistrată la data de 10.11.2014, mult peste termenul
prevăzut de art. 363 din Vechiul Cod penal, aplicabil în speţă, care prevede că termenul de
apel este de 10 zile şi curge de la data comunicării minutei.
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Având în vedere că partea civilă nu a invocat o cauză temeinică de împiedicare în
declararea căii de atac, care să justifice repunerea în termen în temeiul art.421 pct.1 lit. a Cod
procedură penală, Curtea va respinge apelul declarat de către aceasta, ca tardiv introdus.
Cât priveşte apelul declarat de DNA – ST Suceava, din analiza dosarului de urmărire
penală rezultă că inculpatului i-au fost acordate sume de bani constituind plăţi în cadrul
schemelor de sprijin pe suprafaţă după cum urmează: prin Decizia 1750422/16.05.2008 pentru
campania agricolă din anul 2007 (f. 82-86 v.2 ds.up), prin Decizia 2230942/11.06.2009 pentru
campania agricolă din anul 2008 (f. 299 – 306 v.2 ds.up) şi prin Deciziile 2284477/27.11.2009
(f. 387-388 v. 2 ds.up) şi 2706986/16.03.2010 (f. 396-400 v.2 ds.up) pentru campania agricolă
din anul 2009.
Din însăşi analiza tuturor acestor decizii rezultă în mod clar că inculpatul a beneficiat
de două categorii de sume:
Pe de o parte în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă, SAPS, 29.077,32 lei
pentru anul 2007, 47.046,66 lei pentru anul 2008, 47.020,7 lei şi 15.449,69 lei pentru anul
2009, ceea ce înseamnă un total de 138.594,37 lei – cuantum al prejudiciului reţinut în speţă
de către DNA şi de către partea civilă.
Pe de altă parte, în cadrul schemei pentru plăţi naţionale directe complementare,
PNDC, 26.835,67 lei pentru anul 2007, 36.724,53 lei pentru anul 2008 şi 42.162,24 lei pentru
anul 2009, ceea ce înseamnă un total de 105.722,44 lei – cuantum al prejudiciului reţinut prin
rechizitoriul DNA 22/P/2011 din 20.12.2012 (din care s-a disjuns prezenta cauză) şi acordat
de către instanţele ce au soluţionat cauza respectivă (sentinţa penală nr. 1245/27.05.2013 a
Judecătoriei Botoşani şi decizia penală nr. 839/2013 a Curţii de Apel Suceava, dosar nr.
20../193/2012).
De altfel, chiar dacă prin ambele rechizitorii s-a reţinut în esenţă că inculpatul a
prezentat şi s-a folosit de documente şi declaraţii false, inexacte sau incomplete, pe care le-a
depus la dosarul cererilor unice de plată la A.P.I.A. C.J B. (înregistrate cu nr.291/25.05.2007,
nr. 241/16.05.2008 şi nr. 36268/30.04.2009), prin care a solicitat sprijin pentru suprafeţe mai
mari decât cele deţinute în realitate, în scopul obţinerii pe nedrept a sprijinului financiar
acordat fermierilor din bugetul Comunităţilor Europene, în cuprinsul aceloraşi acte de sesizare
se face referire în mod corespunzător şi distinct la schema de plată verificată – PNDC în
ds.22/P/2011 (f. 62 verso primul paragraf şi f. 63 verso primul paragraf, v.1 ds.up), respectiv
SAPS în ds.1/P/2013 (pagina 21 din rechizitoriul din prezenta cauză, la rubrica „În drept”).
În continuare, Curtea constată că sunt întemeiate susţinerile Parchetului în sensul că
APIA s-a constituit pare civilă cu suma totală de 244.316,81 lei, din care organul de urmărire
a reţinut ca prejudiciu 105.722,44 lei în dosarul 22/P/2011 (sumă de altfel şi acordată de către
instanţe prin hotărâre definitivă, care corespunde totalului primit de inculpat în cadrul schemei
de plată PNDC), iar diferenţa de 138.594,37 lei a fost stabilit de către Parchet ca şi prejudiciu
în prezenta cauză (corespunzător sumei totale primite de inculpat în cadrul schemei de plată
SAPS).
De asemenea, aşa cum s-a indicat atât în cuprinsul rechizitoriului cât şi în cuprinsul
motivelor de apel, prezenta cauză se referă şi la o altă modalitate de comitere a faptelor de
care inculpatul este acuzat, în condiţiile în care s-a reţinut că inculpatul ar fi prezentat la APIA
CJ B. documente justificative false constând în adeverinţele nr. 1674/28.11.2007, nr.
502/02.04.2008, ca fiind emise de Primăria comunei SM, jud. B. şi nr. 1424/03.10.2009,
emisă de Consiliul Local SM – situaţie ce nu a fost avută în vedere în ds.20836/193/2012 al
Judecătoriei Botoşani şi Curţii de Apel Suceava.
Pentru a fi reţinută autoritatea de lucru judecat trebuie să fie îndeplinite cumulativ
condiţiile existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care a fost soluţionat un proces
penal pe fondul său, să existe identitate de persoană şi (ceea ce prezintă relevanţă în prezenta
speţă), să existe identitate între fapta materială pentru care s-a pronunţat hotărârea definitivă şi
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fapta materială de care este acuzată din nou aceeaşi persoană – identitate de obiect. Ori
această din urmă condiţie nu este împlinită în speţă, aflându-ne în situaţia atipică în care
infracţiuni aflate în concurs ideal sunt judecate separat. Chiar dacă cererile formulate de către
inculpat sunt aceleaşi, ca şi dosarele constituite în baza acestora sau deciziile prin care s-a
dispus plata sumelor din fondurile europene, titlul cu care sumele au fost acordate în fiecare
dintre cele două dosare penale este diferit, prejudiciul şi urmare infracţiunilor sunt diferite, ca
şi unele dintre înscrisurile utilizate de inculpat în săvârşirea faptelor.
În consecinţă, Curtea reţine că în mod eronat a fost reţinută de către prima instanţă
autoritatea de lucru judecat a sentinţei penale nr. 1245/27.05.2013 a Judecătoriei Botoşani,
motiv pentru care apelul Parchetului urmează a fi admis. Însă, în ceea ce priveşte consecinţele
juridice ale acestei admiteri, Curtea constată că deşi conform dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b
Codul de procedură penală nu ne aflăm într-una din situaţiile în care este posibilă desfiinţarea
sentinţei cu trimitere, totuşi această soluţie se impune în baza art. 2 Protocolul 7 CEDO,
situaţie mai favorabilă inculpatului conform art. 20 alin. (2) Constituţie.
Astfel, conform art. 2 paragraful 1 din Protocolul 7 „orice persoană declarată vinovată
de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie
sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară”. În cazul concret, inculpatul s-a prevalat
în faţa primei instanţe de dispoziţiile art. 3201 Vechiul Cod de procedură penală (în prezent
art. 374 alin. (4), art. 375 Codul de procedură penală), iar soluţionarea cauzei în apel ar avea
drept consecinţă condamnarea inculpatului. Această soluţie ar pune inculpatul în
imposibilitatea de a contesta soluţia de condamnare, situaţie inechitabilă în condiţiile în care
declaraţia sa de recunoaştere a fost susţinută în cadrul unui proces penal esenţialmente viciat.
Prima instanţă a stabilit în mod greşit obiectul judecăţii, fără a face distincție între acuzaţiile
aduse inculpatului prin cele doua acte de sesizare ale Parchetului, şi nu se poate afirma
dincolo de orice îndoială că inculpatul a înţeles ceea ce judecătorului fondului i-a scăpat. În
consecinţă, nu este clar dacă inculpatul a înţeles să recunoască noile acuzaţii aduse
(beneficierea nelegală de plăţi în cadrul schemei de plată SAPS), sau a recunoscut situaţia de
fapt de care avea cunoştinţă din dosarul 20../193/2012 şi pe care a recunoscut-o anterior în
cauza respectivă (adică beneficierea nelegală de plăţi în cadrul schemei de plată PNDC).
Acest aspect nu a putut fi clarificat în faţa instanţei de apel în condiţiile în care pe de o
parte inculpatul nu a dorit să dea declaraţie, iar pe de altă parte această împrejurare nu a
constituit obiect de judecată în apel ci este o consecinţă a soluţiei de admitere a căii de atac.
Mai mult, din concluziile formulate de către apărătorul ales al inculpatului şi chiar din
susţinerile acestuia cu prilejul ultimului cuvânt, pare a rezulta că nu ne aflăm în prezenţa unei
atitudini de recunoaştere a faptelor. În consecinţă, aceste împrejurări urmează a fi clarificate
de către prima instanţă cu prilejul rejudecării cauzei; se va atrage atenția inculpatului asupra
naturii acuzațiilor ce i se aduc, pornind de la distincția dintre cele două acte de sesizare (astfel
cum încadrările juridice sunt prezentate la rubrica în drept), urmând ca acesta să-şi definească
poziţia procesuală şi apărările pe care va înţelege să le formuleze, dacă va fi cazul.
Pentru considerentele anterior arătate, Curtea în baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod de
procedură penală va respinge, ca tardiv, apelul declarat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură împotriva sentinţei penale nr. 93 din 15.01.2014 a Judecătoriei Botoşani.
În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală va obliga apelanta Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către
stat.
În temeiul art.421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, Curtea va admite apelul formulat
de DNA – ST Suceava împotriva aceleiaşi sentinţe, va desfiinţa în totalitate sentinţa penală
apelată şi va dispune trimiterea dosarului la Judecătoria Botoşani pentru soluţionarea cauzei.
În temeiul art.275 alin. (3) Codul de procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din
apel vor rămâne în sarcina statului.
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5. Infracțiuni de evaziune fiscală. sfera de aplicabilitate a art. 10 din Legea nr.
241/2005 în reglementarea anterioară datei de 1.02.2014.
Pentru cauzele a căror judecată nu s-a definitivat înainte de 1.02.2014, art. 10, astfel
cum era el în formularea anterioară, este lege penală mai favorabilă sub aspectul sferei
infracţiunilor la care se aplică, precum şi cu privire la faptul că, anterior, art. 10 prevedea şi
cauze de nepedepsire. Ulterior modificării din 01.02.2014, acesta devine o cauză de reducere
a pedepsei, fără a mai conţine prevederile referitoare la nepedepsire. În ceea ce privește
sfera de aplicabilitate a vechiului art. 10 din Legea nr. 241/2005, respectiv noțiunea de
„infracțiuni de evaziune fiscală”, Curtea reține că este incorect argumentul de text prin care
se reţine că doar la art. 9 legiuitorul ar preciza că avem de-a face cu infracţiuni de evaziune
fiscală, deoarece la acesta se arată: „Constituie infracţiuni de evaziune fiscală [...]”, iar la
textele de incriminare reţinute de art. 3 - 8 legiuitorul a arătat doar că faptele acolo arătate
„constituie infracţiune”, fără a mai face menţiunea că sunt infracţiuni de evaziune fiscală.
Argumentul este invalidat şi de noua modificare a art. 10 care arată că „În cazul
săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9 [...]” reţinând expres
că şi infracţiunea de la art. 8 ar fi de evaziune fiscală fără ca modificarea survenită la
01.02.2014 să aducă din punct de vedere terminologic o modificare în formularea art. 8.
Interpretarea corectă este aceea că legiuitorul a urmărit anterior modificărilor din data de
1.02.2014 aplicarea art. 10 la toate infracţiunile din Legea evaziunii fiscale, motiv pentru
care a şi făcut precizarea „prevăzute de prezenta lege”.
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 55 din 23.01.2015)
Prin sentinţa penală nr. 471 din data de 07.10.2014 pronunţată de Judecătoria Dorohoi,
a fost achitat inculpatul HA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - „Reţinerea şi
nevărsarea cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la data scadenţei, a sumelor reprezentând
impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu
aplicarea disp. art. 35 alin. (1) Cod penal, în temeiul disp. art. 10, teza finală, din Legea nr.
241/2005, în forma în vigoare la data de 20.03.2013, art. 19 din Legea nr. 255/2013, coroborat
cu disp. art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. d Cod procedură penală.
În temeiul disp. art. 19 din Legea nr. 255/2013, coroborat cu art. 181 şi art. 91 lit. c
Cod penal din 1969, i-a fost aplicată inculpatului o amendă penală în sumă de 1.000 lei.
I s-au pus în vedere inculpatului disp. art. 98 din Codul penal din 1969.
S-a constatat integral recuperat prejudiciul cauzat părţii civile, în sumă de 16.339 lei.
Au fost respinse, ca nedovedite, pretenţiile civile formulate de partea civilă Agenţia
Naţională de Administraţie Fiscală, prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului D.,
jud. B. şi depuse la dosar la data de 05.09.2014 (filele 196-197).
A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 750 lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 399/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, jud.
Botoşani a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul HA, pentru săvârşirea
infracţiunii de reţinere şi nevirare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă a sumelor
reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă în formă continuată, faptă prevăzută
şi pedepsită de art. 6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că, în calitate de administrator şi asociat al SC
VR SRL D., în perioada mai 2010-martie 2013 a reţinut şi nu a vărsat la bugetul consolidat al
statului în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, suma de 16.339 lei reprezentând
impozite şi contribuţii reţinute prin stopaj la sursă (contribuţia individuală de asigurări sociale

25

-8.609 lei, contribuţia de asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi -3.537 lei, contribuţia
individuală de asigurări pentru şomaj de la asiguraţi -378 lei, impozit pe salarii 3.815 lei).
Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost susţinută cu următoarele mijloace de probă:
Sesizare Garda Financiară,f.8-16; declaraţii inculpat HA, f.17-21; declaraţii martor
CV, f. 22; adresă Serviciul Fiscal Municipal D. confirmare încasare parţială,f. 34;înscrisuri
procedura insolvenţei, f. 55-77; adresă Serviciul Fiscal Municipal D. debit restant la data de
05.03.2014, f. 78, fişa sintetică totală, f. 79-129; balanţe de verificare, f .130-167.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că prin adresa nr.
130803/02.04.2013 ANAF-Garda Financiară-Secţia B. a înaintat sesizarea penală referitoare
la săvârşirea de către reprezentanţii SC VR SRL D., jud. B. a infracţiunii de evaziune fiscală
prev. de art. 6 din Legea nr.241/2005 constând în reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat în
termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumei de 13.854 lei reprezentând impozite şi
contribuţii reţinute prin stopaj la sursă (contribuţia individuală de asigurări sociale 8.475 lei,
contribuţia de asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi -2.092 lei, contribuţia individuală
de asigurări pentru şomaj de la asiguraţi -575 lei, impozit pe salarii 2.712 lei).
În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că SC VR SRL D., jud. B. este
înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J 07/535/2005, C.U.I.
17872969 cu sediul social declarat în mun. D str. GD nr._, ap._, jud. B, obiect principal de
activitate ,,transporturi rutiere de mărfuri” şi a fost administrată în perioada de referinţă de
inculpatul HA, administrator şi asociat deţinător a 50% din capitalul social.
La data de 20.03.2013 comisarii Gărzii Financiare B. au efectuat un control inopinat la
sediul SC VR SRL. şi urmare a analizei balanţelor de verificare au constatat că societatea a
înregistrat sume restante în ceea ce priveşte impozitele şi contribuţiile reţinute prin stopaj la
sursă în perioada 01.01.2012-20.03.2013, în cuantum total de 13.854 lei, astfel: (contribuţia
individuală de asigurări sociale-8.475 lei, contribuţia de asigurări de sănătate reţinută de la
asiguraţi-2.092 lei, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj de la asiguraţi-575 lei,
impozit pe salarii 2.712 lei).
Prin adresa nr. 2199/05.03.2014 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.serviciul Fiscal Municipal D. a comunicat organelor de urmărire penală existenţa unor debite
restante în ceea ce priveşte impozitele şi contribuţiile reţinute prin stopaj la sursă cu scadenţa
cea mai veche la data de 25.05.2010, în cuantum total de 16.339 lei, astfel: (contribuţia
individuală de asigurări sociale - 8.609 lei, contribuţia de asigurări de sănătate reţinută de la
asiguraţi-3.537 lei, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj de la asiguraţi - 378 lei,
impozit pe salarii 3.815 lei), anexând alăturat înscrisurile contabile doveditoare, respectiv
fişele sintetice lunare .
Fiind audiaţi, inculpaţii au declarat că nu a dispus de sumele necesare achitării
datoriilor către bugetul de stat întrucât în perioada sezonului de iarnă nu au fost înregistrate
comenzi iar ulterior au fost afectaţi de preţurile inferioare practicate de societăţile concurente.
La dosarul cauzei au fost depuse bilanţurile contabile aferente anilor 2011 şi 2012,
statele de plată şi registrele de casă aferente perioadei mai 2012 - noiembrie 2012, fişa
sintetică totală privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă emisă de Administraţia
Finanţelor Publice a Municipiului D.
Procedând la analiza operaţiunilor economice înregistrate de societatea administrată de
învinuit în perioada de referinţă, constatăm că în cazul conturilor 5121 Conturi la bănci în lei
şi 5311 Casa în lei au fost efectuate debitări (încasări) cu sume net superioare valorilor
reţinute prin stopaj la sursă. S-a apreciat că apărarea inculpatului privind imposibilitatea plăţii
datoriilor către stat este nefondată, neexistând o imposibilitate obiectivă, ci mai degrabă o
decizie, o opţiune a acestuia de a alege între a asigura funcţionarea societăţii cu toate
obligaţiile executate, implicit cele faţă de stat, evident neadoptată de învinuit, sau de a
funcţiona exclusiv în interesul său şi de a rula în operaţiuni comerciale toate sumele obţinute,
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fiind efectuate doar acele plăţi ce permiteau această funcţionare, bunăoară plata furnizorilor şi
salariilor nete ale angajaţilor. În aceiaşi ordine de idei, inculpatul, în lipsa disponibilităţilor
băneşti necesare achitării obligaţiilor faţă de bugetul de stat, avea posibilitatea reală de a
înceta activitatea comercială prin dizolvarea societăţii.
Inculpatul a achitat în cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii
penale, suma de 10.000 lei, aspect confirmat prin adresa nr. 3.719/16.04.2014 emisă de
Serviciul Fiscal Municipal D., rămânând de achitat suma de 6.339 lei.
Infracţiunea săvârşită de inculpat constă în reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat în
termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumei de 13.854 lei reprezentând impozite şi
contribuţii reţinute prin stopaj la sursă (contribuţia individuală de asigurări sociale-8.475 lei,
contribuţia de asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi-2.092 lei, contribuţia individuală de
asigurări pentru şomaj de la asiguraţi - 575 lei, impozit pe salarii 2.712 lei). Deci, suma
reţinută prin rechizitoriu, cu care a fost sesizată instanţa de judecată este de 13.854 lei, sumă
care a fost integral achitată de inculpat, între data întocmirii rechizitoriului şi data sesizării
instanţei de judecată, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Potrivit dispoziţiilor art. 10, teza finală din Legea nr. 241/2005, forma în vigoare la
data de 20.03.2013: „(1) În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzută de
prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de
judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei
prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat şi
recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale,
se poate aplica pedeapsa cu amenda. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii
este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica o sancţiune
administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar”.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Dorohoi şi care în esenţă vizează nelegalitatea sentinţei apelate, în sensul că
temeiul reţinut de instanţa de fond pentru achitare este greşit, iar pe de altă parte, având în
vedere că instanţa de fond a considerat că inculpatul beneficiază de o cauză de
neimputabilitate specială, întrucât inculpatul a achitat prejudiciul produs, instanţa trebuia să
dispună încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire.
Pe fondul cauzei, s-a apreciat că greşit s-a dat eficienţă disp. art. 10 teza finală din
Legea 241/2005, deoarece această cauză de nepedepsire este aplicabilă doar infracţiunilor de
evaziune fiscală prev. expres de art. 9 din această lege, nu şi celorlalte infracţiuni prevăzute de
respectivul act normativ.
Prin decizia nr. 55 din 23.01.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava – Secţia
penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr… în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură
penală, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi împotriva
sentinţei penale nr. 471 din data de 17.10.2014 a Judecătoriei Dorohoi, pe care a desfiinţat-o
în parte, numai sub aspectul susmenţionat, iar în rejudecare, în baza art. 396 alin. (6) Cod
procedură penală rap. la art. 16 lin. 1 lit. h Cod procedură penală coroborat cu art. 10 din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal, a încetat procesul penal faţă de inculpatul
HA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 6 din Legea 241/2005.
În temeiul art. 91 lit. c Cod penal din 1968 i-a aplicat inculpatului HA sancţiunea
administrativă a amenzii în cuantum de 1000 lei.
Întrucât prejudiciul efectiv cauzat a fost achitat, s-a ridicat măsura asiguratorie a
sechestrului dispusă prin ordonanţa 399/P/2013 din data de 30.12.2013 a Parchetului de pe
lângă Judecătoria Dorohoi, asupra apartamentului compus din 3 camere şi dependinţe, situat
în mun. D, str. GD, nr. _, bl. _, ap. _, jud. B, din care inculpatul intimat HA deţine o cotă de
5/8 conform certificatului de moştenitor nr.199/18.08.2005.
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În baza art. 275 alin. (2) Cod de procedură penală cheltuielile judiciare din apel au
rămas în sarcina statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat
din oficiu, d-nul avocat CA, se înaintează din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului
S.
Pentru a decide astfel, cu trimitere la problema supusă analizei, Curtea a reţinut că:
„…în mod corect instanţa de fond a stabilit că inculpatul a achitat în totalitate
prejudiciul cauzat părţii civile, în rechizitoriu menţionându-se în mod expres că prejudiciul
cauzat prin activitatea ilicită a inculpatului este de 16.339 lei, sumă pe care acesta achitat-o
integral până la primul termen de judecată.
Curtea reţine însă că în mod greşit s-a dispus achitarea inculpatului în temeiul art. 16
lit. d Cod procedură penală, în loc să dispună încetarea procesului penal în temeiul art. 16
alin. (1) lit. h Cod procedură penală coroborat cu art. 10 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.
5 Cod penal, în cauză fiind dată o cauză specială de nepedepsire ca urmare a achitării
prejudiciului.
Pe fondul cauzei, relativ la inaplicabilitatea cauzei de nepedepsire în cazul
infracţiunilor prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, Curtea reţine că motivele sunt nefondate.
Considerăm incorect argumentul de text prin care se reţine că doar la art. 9 legiuitorul
ar preciza că avem de-a face cu infracţiuni de evaziune fiscală, deoarece la acesta se arată:
„Constituie infracţiuni de evaziune fiscală [...]”, iar la textele de incriminare reţinute de art. 38 legiuitorul a arătat doar că faptele acolo arătate „constituie infracţiune”, fără a mai face
menţiunea că sunt infracţiuni de evaziune fiscală.
Argumentul este invalidat şi de noua modificare a art. 10 care arată că „În cazul
săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9 [...]” reţinând expres că
şi infracţiunea de la art. 8 ar fi de evaziune fiscală fără ca modificarea survenită la 01.02.2014
să aducă din punct de vedere terminologic o modificare în formularea art. 8.
Formularea din art. 10, anterioară modificării din 01.02.2014, nu face referire ca sferă
de aplicare a acestuia doar la art. 9 fiindcă, dacă legiuitorul ar fi dorit asta, ar fi făcut expres
precizarea. Mai mult, legiuitorul a statuat că art. 10 se aplică „în cazul săvârşirii unei
infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege”şi nu prevăzute de art. 9.
Credem că interpretarea corectă este aceea că legiuitorul a dorit aplicarea art. 10 la
toate infracţiunile din Legea evaziunii fiscale, motiv pentru care a şi făcut precizarea
„prevăzute de prezenta lege”.
Modificarea recentă a Legii evaziunii fiscale restrânge sfera de aplicabilitate a art. 10
alin. (1), prin menţionarea expresă a art. 8 şi 9, dar această situaţie este un argument
suplimentar că sfera anterioară de aplicare a art. 10 alin. (1) conţinea toate infracţiunile din
Legea nr. 241/2005 (art. 3-9).
Aşa fiind, pentru cauzele a căror judecată nu s-a definitivat înainte de 1.02.2014, art.
10, astfel cum era el în formularea anterioară, este lege penală mai favorabilă sub aspectul
sferei infracţiunilor la care se aplică, precum şi cu privire la faptul că, anterior, art. 10
prevedea şi cauze de nepedepsire. Ulterior modificării din 01.02.2014, acesta devine o cauză
de reducere a pedepsei, fără a mai conţine prevederile referitoare la nepedepsire.”
6. Circumstanţa agravantă referitoare la săvârşirea faptei în timpul nopţii
Circumstanţa agravantă referitoare la săvârşirea faptei în timpul nopţii are un
caracter obiectiv, urmând a se stabili în mod precis dacă la momentul săvârşirii faptei
întunericul a luat, în mod real, locul luminii. Nici apusul şi nici răsăritul soarelui nu schimbă
deodată ziua în noapte sau noaptea în zi, existând un interval de tranziţie în care cele două
stări se întrepătrund. Starea de întuneric se determină prin probe, având în vedere atât ora
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comiterii faptei, cât şi data calendaristică, poziţia topografică a localităţii şi condiţiile
atmosferice din momentul respectiv.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 743 din 5.10.2015)
Prin sentinţa penală nr. 3547 din data de 19 decembrie 2014, pronunţată de Judecătoria
Botoşani în dosarul nr. 58../193/2014, a fost condamnat inculpatul I.B.G. pentru săvârşirea
infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu
aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, la
pedeapsa de 6 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod
penal pe o perioadă de 3 ani.
În temeiul art. 40, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a fost contopită pedeapsa de 6 ani
închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală
nr. 179/23.01.2014 a Judecătoriei Botoşani, modificată prin decizia penală nr. 153/31.03.2014
a Curţii de Apel Suceava, şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani
închisoare, sporită cu o treime din pedeapsa de 5 ani închisoare, respectiv 1 an şi 8 luni
închisoare, pedeapsa finală fiind de 7 ani şi 8 luni închisoare, cu executare în regim privativ
de libertate.
S-a constatat că partea vătămată SS nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani nr. 52../P/2013 din
27.03.2014, inculpatul I.B.G. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie,
prev. de art. 233 Codul penal.
În fapt, s-a reţinut că la data de 13.10.2013, în jurul orelor 06:45, în timp ce partea
vătămată SS se afla pe str. V… din mun. B., inculpatul I.B.G., prin întrebuinţarea de violenţe,
i-a sustras din mână o poşetă conţinând un telefon mobil marca N… şi alte bunuri, un lănţişor
din aur cu greutatea de aproximativ 3 g pe care îl purta la gât, precum şi o pereche de cercei
din aur cu greutatea de aproximativ 3 g pe care îi purta la urechi, prejudiciul cauzat fiind de
1.500 lei.
La termenul de judecată din data de 03.06.2014, inculpatul IBG a recunoscut
săvârşirea infracţiunii, solicitând judecarea cauzei în baza probatoriului administrat în cursul
urmăririi penale, conform art. 374 Cod procedură penală. După punerea în discuţia părţilor,
instanţa a admis cererea de judecare a cauzei în formă simplificată, fiind întrunite toate
condiţiile prevăzute de lege. La aceeaşi dată, procurorul a solicitat schimbarea încadrării
juridice a faptei în infracţiunea de tâlhărie calificată, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d
Cod penal, motivat de faptul că fapta a fost comisă în zorii zilei, iar zorii fac parte din noapte.
După punerea în discuţia părţilor, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice în sensul
celor solicitate de procuror, situaţie în care inculpatul a declarat că renunţă la beneficiul de a fi
judecat potrivit procedurii simplificate, revenind apoi la termenul de judecată din data de
18.11.2014, când a solicitat din nou să fie judecat în baza art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin.
4 Cod procedură penală, cerere admisă de către instanţă.
Inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, susţinând că nu era în timpul
nopţii, afară luminându-se de ziuă.
În rechizitoriu s-a reţinut că fapta săvârşită de inculpat întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 Cod penal, iar în cursul judecăţii,
procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea de tâlhărie
calificată, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, deoarece fapta a fost comisă în
timpul nopţii.
Din declaraţiile martorelor DV şi GS rezultă că au găsit-o pe partea vătămată la locul
de muncă, lângă lift, în jurul orei 7:00, aşa încât în mod evident fapta a fost săvârşită înainte
de această oră.
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În cursul urmăririi penale s-au efectuat verificări ale sistemelor de supraveghere video
din perioada comiterii faptei, ale unităţilor amplasate pe strada V… şi pe B-dul G…, dar nu sau reţinut aspecte relevante, deoarece, după cum se menţionează în procesul - verbal de la fila
91 ds. U.P., din cauza întunericului nu s-au distins semnalmentele persoanelor surprinse în
înregistrări.
Fiind întrebată cu privire la momentul comiterii faptei, partea vătămată a declarat că
afară se luminase de ziuă (fila 21 ds).
În baza informaţiilor de la Observatorul Astronomic „AVU” instanţa a stabilit ora la
care a răsărit soarele la data de 13.10.2013 în municipiul B., rezultând ora 07:29.
Având în vedere probatoriul prezentat anterior, faptul că infracţiunea reţinută în
sarcina inculpatului a fost săvârşită înainte de răsăritul soarelui şi cum zorii fac parte din
noapte, instanţa de fond a apreciat că cererea procurorului este întemeiată, dispunând în baza
art. 386 Cod procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptei din art. 233 Cod penal în
art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal.
Împotriva sentinţei penale, în termen legal, a declarat apel inculpatul I.B.G., criticândo, printre altele, sub aspectul greşitei schimbări a încadrării juridice a faptei pentru care a fost
trimis în judecată în infracţiunea de tâlhărie calificată, reţinându-se nejustificat săvârşirea
faptei pe timpul nopţii. S-a arătat că deşi potrivit informaţiilor de la Observator instanţa a
calculat ora la care a răsărit soarele la data de 13.10.2013, în municipiul B., rezultând ora
07:29, la momentul săvârşirii faptei era lumină, arătându-se că lumina este prezentă cu o oră
înainte de această oră.
Prin decizia nr. 743/5.10.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 58../193/2014 a fost respins, ca nefondat, apelul
declarat de inculpatul I.B.G. împotriva sentinţei penale.
Pentru a dispune astfel, cu trimitere la problema supusă analizei, curtea a reţinut că:
„În ceea ce privește incidența agravantei prevăzute de art. 234 alin. (1) lit. d Codul de
procedură penală, Curtea reţine în primul rând că încadrarea juridică corectă a faptei stabilite
prin actul de sesizare este un demers ulterior declaraţiei inculpatului de recunoaştere a faptei
precizate prin actul de sesizare, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 377 alin. (4) Codul de
procedură penală. Împrejurarea dacă fapta descrisă în rechizitoriu şi recunoscută de către
inculpat a fost sau nu săvârşită în timpul nopţii urmează a fi stabilită în baza probatoriului
administrat în cursul urmăririi penale.
Astfel, instanţa reţine că în doctrină şi jurisprudenţă s-a reţinut că această agravantă
are un caracter obiectiv, urmând a se stabili în mod precis dacă la momentul săvârşirii faptei
întunericul a luat, în mod real, locul luminii. Nici apusul şi nici răsăritul soarelui nu schimbă
deodată ziua în noapte sau noaptea în zi, existând un interval de tranziţie în care cele două
stări se întrepătrund. Starea de întuneric se determină prin probe, având în vedere atât ora
comiterii faptei, cât şi data calendaristică, poziţia topografică a localităţii şi condiţiile
atmosferice din momentul respectiv. În prezenta speţă, fapta inculpatului a fost săvârşită cu
aproximativ 45 de minute înainte de răsăritul soarelui, iar înregistrările video ridicate de către
organele de poliţie, deşi nu surprind săvârşirea faptei, prezintă în mod exact starea atmosferică
de la ora 6.45, în mun. B. şi la data de 13.10.2013. În consecinţă, examinând aceste
înregistrări Curtea constată că fapta inculpatului a fost săvârşită în timpul nopţii, agravanta
fiind corect reţinută de către prima instanţă. Susţinerea persoanei vătămate, în sensul că la
momentul săvârşirii faptei era ziua afară, nu poate fi reţinută ca atare în condiţiile în care din
înregistrările video depuse la dosarul cauzei instanţa poate examina nemijlocit condiţiile de
lumină de la ora 6.45/6.50, rezultând dincolo de orice îndoială că era noapte.”
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7. Confiscare specială. Constituirea ca parte civilă a cumpărătorului de bună
credinţă al bunului sustras
Nu poate fi primită solicitarea de confiscare specială a sumei de 800 lei obţinuţi de
către inculpatul autor al infracţiunii de furt calficat, prin valorificarea bunului sustras, în
condiţiile în care din declaraţia martorului cumpărător de bună – credinţă rezultă că acesta
se constituie parte civilă pentru această sumă. În consecinţă, prima instanţă trebuia să
constate că faţă de martor nu au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
tăinuire, iar pretenţiile civile formulate de către martor trebuie soluţionate în acelaşi proces
penal – disjuns în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare a acţiunii civile. Mai mult, art.
112 lit. e Codul penal dispune, interpretat per a contrario, că nu sunt supuse confiscării
speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, atunci când
sunt restituite persoanei vătămate şi servesc la despăgubirea acesteia.
În consecinţă, prima instanţă avea obligaţia de a lua act de constituirea ca parte
civilă a martorului, să-l citeze în această calitate şi, obţinând toate lămuririle necesare, să
soluţioneze această acţiune civilă având ca obiect tocmai solicitarea de restituire a sumei de
800 de lei pe care martorul susţine că i-ar fi achitat cu bună – credinţă. Curtea constată
astfel că sunt incidente dispoziţiile art. 112 lit. e teza a II a Codul penal, motiv pentru care
confiscarea specială nu poate fi dispusă fără a fi în prealabil soluţionate toate acţiunile civile
(instanţa de apel nefiind investită sub acest ultim aspect).
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 831 din 26.10.2015)
Prin decizia nr. 831/26.10.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 33../237/2014 a fost respins ca nefondat apelul
declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului împotriva sentinţei penale
nr.254 din 8.05.2015 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosar nr.33../237/2014 şi
în temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel au rămas în
sarcina statului.
Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:
Prin sentinţa penală nr. 254 din 8 mai 2015 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului
a fost condamnat inculpatul CGM, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped.
de art.228 alin. (1), art.229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, cu aplic. art. 374 alin. (4), 375, 396
alin. (10) Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art.66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, s-a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de
3 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei atacate.
În baza art.65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, s-a interzis
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,
de la rămânerea definitivă a sentinţei atacate şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executarea conform dispoziţiilor
art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă:
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e) să comunice informaţii şi documenta de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă;
În baza art.93 alin. (2) lit. b Noul Cod penal, s-a impus condamnatului să execute
obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de
Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art.93 alin. (3) Noul Cod penal, s-a dispus ca pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Primăriei comunei O… sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului S Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate ... – O… , pe o perioadă de 60 de
zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) Noul Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra
dispoziţiilor art. 96 Cod penal.
A fost condamnat inculpatul PCA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt
calificat, prev. şi ped. de art.228 alin. (1), art.229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, cu aplic. art.
374 alin. (4), 375, 396 alin.(10) Noul Cod procedură penală, la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal s-a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de
3 ani de la rămânerea a sentinţei atacate.
În baza art.65 alin. (1) rap. la art.66 alin. (1) lit. a, b Cod penal s-a interzis inculpatului
ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice
alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la
rămânerea definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei
principale.
În temeiul art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executarea conform dispoziţiilor
art. 92 Noul Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) Noul Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe durata
termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă:
e) să comunice informaţii şi documenta de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă;
În baza art.93 alin. (2) lit. b Noul Cod penal, s-a impus condamnatului să execute
obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de
Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) Noul Cod penal s-a dispus pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Primăriei Oraşului G, respectiv, efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în parcuri, cimitire, zone
verzi; întreţinerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare; asigurarea
curăţeniei pe drumurile publice, precum şi pe aleile de acces pietonal şi auto; acţiuni de
deszăpezire sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului S - Servicii
Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate – O , pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) Noul Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra
dispoziţiilor art. 96 Noul Cod penal.
S-a constatat că prin Încheierea din 17 aprilie 2015 a Judecătoriei Gura Humorului,
dosar nr .33../237/2014, s-a disjuns cauza penală cu privire la inculpatul VAC, trimis în
judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire - prev. şi ped. de art.270 alin. (1) Cod penal
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şi acţiunea civilă formulată de către partea civilă PG, în contradictoriu cu inculpaţii CGM,
PCA şi VAC, stabilindu-se termen la 22 mai 2015, cu citarea părţilor.
În baza art.274 alin. (1) Cod procedură penală a fost obligat fiecare inculpat să
plătească statului câte o sumă de 234 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către
stat.
Pentru a dispune în acest sens, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. 594/141/P/2013 din 4 decembrie 2014 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Gura Humorului au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii CGM,
pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), 229 al. (1) lit. b şi d
Cod penal, PCA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de
art. 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 228-229 alin. (1) lit. b, d Cod penal şi VAC, pentru
săvârşirea infracţiunii de tăinuire prev. şi ped. de art. 270 alin. (1) Cod penal, parte vătămată
fiind PG.
În sarcina inculpaţilor, s-a reţinut că data de 16.05.2013 a fost înregistrată sesizarea
numitului PG din oraşul G., administrator al SC S… SRL G., cu privire la faptul că, în
noaptea de 14/15.05.2013, persoane necunoscute i-au sustras, din magazia societăţii, 2
motofierăstraie marca S…, o motocositoare marca H…, un sfredel marca H…, un aparat de
sudură, un flex marca B… şi un flex marca M…, în valoare de 12000 lei.
Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:
În noaptea de 14/15.05.2013, în jurul orelor 24.00, inculpatul CGM zis ”G”, care
fusese angajat ocazional la societatea administrată de partea vătămată PG, a luat hotărârea de
a sustrage bunuri din incinta societăţii nemulţumit de faptul că nu a fost plătit corespunzător.
A apelat la inculpatul PCA, care i-a dat bicicleta sa, pentru ca inculpatul CGM să se deplaseze
la societatea susmenţionată în cursul nopţii şi cu care a stabilit modalitatea de transportare a
bunurilor sustrase.
În baza rezoluţiei infracţionale, inculpatul CGM s-a deplasat în cursul nopţii la
societate, unde, prin forţarea unor geamuri, a pătruns în magazia societăţii şi a sustras mai
multe bunuri. Pentru transportul bunurilor l-a apelat telefonic pe inculpatul PAC, care s-a
deplasat, cu taxiul condus de martorul FC, în zona indicată. Bunurile au fost transportate la
locuinţa inculpatului VAC, prin intermediul căruia au fost valorificate martorilor GLG,
CMM.
Martorul GLG a confirmat cumpărarea de la numitul VAC a unei motocositoare marca
H…, a unui sfredel cu melc marca G…, a unui aparat de sudură marca K…, pentru care a
plătit, în ziua achiziţionării, suma de 200 lei iar, la diferenţă de câteva zile, i-a achitat
numitului CGM suma de 800 lei, dar nu a avut cunoştinţă de provenienţa ilicită a bunurilor.
Martorul CMM a confirmat că a cumpărat de la numitul CGM, zis „G…”, un
motofierăstrău mecanic marca S… cu carcasă portocaliu cu alb, pentru suma de 400 lei, fără a
cunoaşte provenienţa bunului.,
Bunurile au fost predate de martori şi înmânate pe bază de dovadă părţii vătămate.
În cursul urmăririi penale, partea vătămată PG s-a constituit parte civilă în cauză cu
suma de 3700 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Gura Humorului sub nr. 3345/237/2014
din 30 decembrie 2014.
Prin Încheierea din 20 martie 2015 a Judecătorului de Cameră preliminară, dosar nr.
33../237/2014 – în baza art. 346 alin. (2) Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea
sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 594/P/2014 din 4 decembrie 2014 al Parchetului de pe
lângă Judecătoria Gura Humorului, privind pe inculpaţii CGM zis ”G…” trimis în judecată, în
stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin.
(1), 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, PCA , trimis în judecată, în stare de libertate, pentru
săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art.48 alin. (1) Cod
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penal, rap. la art. 228 alin. (1), 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal şi VAC, trimis în judecată, în
stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prev. şi ped. de art.270 alin. (1)
Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, parte vătămată –
parte civilă fiind PG.
S-a mai dispus începerea judecăţii privind pe inculpaţii CGM zis „G…”, PCA şi VAC,
fiind stabilit termen la 17 aprilie 2015, cu citarea părţilor.
Au fost solicitate cazierele reactualizate ale inculpaţilor.
Prin declaraţiile date, inculpaţii CGM şi PCA au arătat că solicită judecarea lor în baza
procedurii simplificate, respectiv, în baza art. 374 alin. (4), coroborat cu art. 396 alin.(10) Cod
procedură penală, în sensul că recunosc în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în actul de
sesizare al instanţei, că sunt de acord cu judecarea lor în baza probelor administrate de
organele de cercetare şi urmărire penală.
Prin Încheierea din 17 aprilie 2015 a Judecătoriei Gura Humorului s-a dispus
disjungerea cauzei penale cu privire la inculpatul VAC, trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de tăinuire - prev. şi ped. de art.270 alin. (1) Cod penal şi acţiunea civilă formulată
de către PG, în contradictoriu cu inculpaţii CGM, PCA şi VAC, stabilindu-se termen la 22
mai 2015, cu citarea părţilor.
Examinând probatoriul administrat în cauză (proces verbal de constatare a efectuării
actelor premergătoare, plângere parte vătămată, proces verbal de cercetare la faţa locului,
planşe fotografice, procese verbale, declaraţii parte vătămată, declaraţii inculpaţi, caziere
inculpaţi, declaraţii martori din lucrări GLG, CMM, FC), instanţa de fond a reţinut că
inculpatul CGM, în noaptea de 14/15 mai 2013, s-a deplasat în zona P… de lângă SC S…
SRL şi a pătruns în magazia acestei societăţi, prin forţarea unui geam, sustrăgând 2
motofierăstraie marca S…, o motocositoare marca H…, un sfredel marca H…, un aparat de
sudură, un flex marca B… şi un flex marca M…, fapta inculpatului întrunind elementele
constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228 alin. (1), art.229 alin. (1)
lit.b şi d Cod penal.
Instanţa de fond a mai reţinut că inculpatul PCA, în baza unei înţelegeri prealabile, l-a
ajutat pe inculpatul CGM să comită sustragerea bunurilor, în împrejurările mai sus arătate, în
dauna părţii vătămate, asigurând mijlocul de transport spre societate, iar după sustragerea
bunurilor a chemat un taxi în care a încărcat bunurile, fapta acestui inculpat întrunind
elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art.48
alin. (1) Cod penal, rap. la art.228 alin. (1) lit. b , d Cod penal.
Starea de fapt reţinută de instanţă de fond s-a identificat cu starea de fapt reţinută prin
Rechizitoriu, fiind confirmată de către cei doi inculpaţi mai sus arătaţi, CGM şi PCA şi care
au solicitat aplicarea procedurii simplificate (abreviate), respectiv art. 374 alin. (4) Cod
procedură penală.
În drept, s-a reţinut că faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale
infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, cu aplicarea art. 374 alin. (4) Cod
procedură penală, art. 375 , art. 396 alin.(10) Cod procedură penală.
Sub aspectul laturii subiective, instanţa de fond a reţinut că inculpaţii au acţionat cu
vinovăţie, în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin.(3) lit. a Cod
penal, întrucât inculpaţii au prevăzut rezultatul faptelor lor şi au urmărit producerea lui prin
săvârşirea faptelor.
La individualizarea pedepselor aplicate inculpaţilor, instanţa de fond a avut în vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv, împrejurările şi
modul de comitere al infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată
pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale
infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, cazierul judiciar, conduita
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după săvârşirea infracţiunii, şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de
sănătate, situaţia familială şi socială.
Pentru aceste motive, în baza art. 336 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 374 alin. (4)
Cod procedură penală, art.375 Noul Cod procedură penală, art. 396 alin.(10) Cod procedură
penală instanţa l-a condamnat pe inculpatul CGM, pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, prev. şi ped. de art.228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod Penal, cu aplic. art.
374 alin. (4) , art. 375 , art. 396 alin.(10) Cod procedură penală, la o pedeapsă de 8 luni
închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de
3 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei atacate.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b şi d Cod penal a interzis
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,
de la rămânerea definitivă a sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca executată a
pedepsei principale.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a reţinut
dispoziţiile art. 91 Cod penal conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani,
inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu
excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit
termenul de reabilitare, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii
infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor
infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa a apreciat că aplicarea
pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte
infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
Prima instanţa a considerat că în cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de
legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 8 luni închisoare, inculpatul deşi are
antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat
zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală, astfel încât
instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a
pedepsei aplicate.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 Cod penal a dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform
dispoziţiilor art. 92 alin.
În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, la datele
fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
Având în vedere actele şi lucrările dosarului, situaţia inculpatului, instanţa de fond a
apreciat că dobândirea unei noi calificări profesionale ar avea un efect benefic asupra
posibilităţilor viitoare ale inculpatului de a realiza venituri licite, motiv pentru care, în baza
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art. 93 alin. (2) lit. a Cod penal a impus condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un
program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în
colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, s-a dispus ca pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Primăriei comunei O… sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
Suceava - Servicii Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate ... – O… pe o perioadă
de 60 de zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.
96 Cod penal.
În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei
de 234 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Pentru aceleaşi motive, în baza art. 336 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 374 alin.
(4) Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală, art. 396 alin. (10) Cod procedură
penală, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpatul PCA, pentru săvârşirea infracţiunii de
complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art.229 alin. (1) lit. b şi d Cod
penal cu aplic. art. 374 alin. (4), art. 375 , art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, la o
pedeapsă de 8 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , pe o perioadă
de 3 ani de la rămânerea definitivă a sentinţei atacate.
În baza art. 65 alin. (1), raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b şi d Cod penal a interzis
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,
de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a reţinut
dispoziţiile art. 91 Cod penal conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani,
inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu
excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit
termenul de reabilitare, inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii
infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor
infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea
pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte
infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.
Instanţa de fond a considerat că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute
de legiuitor, condamnarea fiind de 8 luni închisoare, iar inculpatul nu are antecedente penale,
nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului
ori a identificării şi tragerii la răspundere penală, instanţa de fond având convingerea că
scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.
Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 Cod penal a dispus suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform
dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) Cod penal a obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
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a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, la datele
fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
Având în vedere actele şi lucrările dosarului, situaţia inculpatului, s-a apreciat că
dobândirea unei noi calificări profesionale ar avea un efect benefic asupra posibilităţilor
viitoare ale inculpatului de a realiza venituri licite, motiv pentru care, în baza art. 93 alin. 2 lit.
a Cod penal a impus condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de
reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu
instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, s-a impus ca pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Primăriei Oraşului G., respectiv, efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în parcuri, cimitire, zone
verzi; întreţinerea locurilor de agrement, efectuarea lucrărilor de ecologizare; asigurarea
curăţeniei pe drumurile publice, precum şi pe aleile de acces pietonal şi auto; acţiuni de
deszăpezire sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului S - Servicii
Multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate , pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.
96 Cod penal.
În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei
de 234 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
S-a constatat prin Încheierea din 17 aprilie 2015 a Judecătoriei Gura Humorului
pronunțată în dosar nr. 33../237/2014, s-a disjuns cauza penală cu privire la inculpatul VAC,
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prev. şi ped. de art.270 alin. (1)
Cod penal şi acţiunea civilă formulată de către partea civilă PG, în contradictoriu cu inculpaţii
CGM, PCA şi VAC.
Împotriva acestei sentințe a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura
Humorului, pentru motivele de nelegalitate expuse în scris la dosarul cauzei și consemnate în
partea introductivă a prezentei decizii.
În esență, criticile au vizat faptul că prima instanță nu s-a pronunţat, în temeiul art. 112
alin. (6) Cod penal cu privire la confiscarea specială, a sumei de 800 lei, obţinută de
inculpatul CGM, ca urmare a valorificării unor bunuri sustrase, în noaptea de 14/15.05.2013,
din magazia părţii civile S.C. S… S.R.L. și faptul că instanţa de fond, în baza art. 274 alin. (1)
Cod procedură penală a obligat pe fiecare dintre inculpați să plătească statului câte o sumă de
234 lei, cu titlu de cheltuieli avansate de către stat, în condițiile în care în cauză, au fost
cercetaţi trei inculpaţi. Astfel, instanţa de fond, în mod legal ar fi trebuit să facă aplicarea
dispoziţiilor art.274 alin. (2) Cod procedură penală, urmând ca în cuprinsul hotărârii
judecătoreşti să se detalieze modalitatea de stabilire a cuantumului cheltuielilor judecătoreşti
reţinute în sarcina persoanelor condamnate, în funcţie de măsura în care au provocat
cheltuielile judiciare.
Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi în conformitate cu
dispoziţiile art. 417 alin. (1), (2) Cod procedură penală, Curtea constată că acesta este
neîntemeiat, pentru următoarele considerente:
Sub aspectul situaţiei de fapt care rezultă din materialul probator administrat în cursul
urmăririi penale şi al judecăţii în primă instanţă, Curtea reţine că prin rechizitoriu şi sentinţa
penală de condamnare i s-a dat o corectă eficienţă şi interpretare, reţinându-se că probele

37

administrate conduc la concluzia certă că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost
săvârşite de către inculpatul intimat CGM, persoană la care apelul Parchetului se referă.
De altfel acesta a recunoscut în mod constant faptele săvârşite şi prin declaraţia dată (f.
28 ds.fd) a solicitat judecarea sa în procedura reglementată de art. 375 Codul de procedură
penală, cerere admisă de către prima instanţă. Astfel, rezultă dincolo de orice îndoială că
inculpatul CGM, în noaptea de 14/15 mai 2013, s-a deplasat în zona P… de lângă SC S…
SRL şi a pătruns în magazia acestei societăţi prin forţarea unui geam, sustrăgând 2
motofierăstraie marca S…, o motocositoare marca H…, un sfredel marca H…, un aparat de
sudură, un flex marca B… şi un flex marca M…, fapta inculpatului întrunind elementele
constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1)
lit. b şi d Cod penal.
De altfel, niciunul dintre inculpaţi nu a atacat sentinţa primei instanţe, iar motivele de
apel formulate de către Parchet vizează doar aplicarea confiscării speciale şi modalitatea de
calculare şi stabilire a cheltuielilor de judecată.
Astfel, în ceea ce priveşte solicitarea de a fi dispusă de la inculpatul intimat CGM,
confiscarea specială a sumei de 800 lei, în baza art. 112 alin. (6) Codul penal, Curtea reţine că
în conformitate cu dispoziţia legală invocată, se confiscă şi banii obţinuţi din exploatarea
bunurilor supuse confiscării. În prezenta speţă, s-a susţinut că ar fi supusă confiscării speciale
suma de 800 lei obţinută de către inculpatul CGM de la martorul GLG, ca şi contravaloare a
bunurilor dobândite prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.
Însă, din declaraţia martorului GLG (f. 65 şi urm. ds.up) rezultă că acesta se constituie
parte civilă pentru suma totală de 1.000 lei (200 despre care susţine că i-ar fi achitat iniţial
numitului VAC şi 800 restul de plată achitat către inculpatul intimat CGM). În consecinţă,
prima instanţă trebuia să constate că faţă de martor nu au fost efectuate cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar pretenţiile civile formulate de către martorul GLG trebuie
soluţionate în acelaşi proces penal – disjuns în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare a
acţiunii civile. Mai mult, art. 112 lit. e Codul penal dispune, interpretat per a contrario, că nu
sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea
penală, atunci când sunt restituite persoanei vătămate şi servesc la despăgubirea acesteia.
În consecinţă, prima instanţă avea obligaţia de a lua act de constituirea ca parte civilă a
martorului GLG, să-l citeze în această calitate şi, obţinând toate lămuririle necesare, să
soluţioneze această acţiune civilă având ca obiect tocmai solicitarea de restituire a sumei de
800 de lei pe care martorul susţine că i-ar fi achitat cu bună–credinţă. Curtea constată astfel că
sunt incidente dispoziţiile art. 112 lit. e teza a II-a Codul penal, motiv pentru care confiscarea
specială nu poate fi dispusă fără a fi în prealabil soluţionate toate acţiunile civile (instanţa de
apel nefiind investită sub acest ultim aspect).
În ceea ce priveşte motivul de apel referitor la modalitatea în care prima instanţă a
calculat şi stabilit obligaţiile inculpaţilor de plată a cheltuielilor judiciare către stat, Curtea
constată că nici acest motiv de apel nu este întemeiat. Astfel, în mod corect a dispus prima
instanţă obligarea fiecărui inculpat la plata sumei de 234 lei către stat, respectând astfel
dispoziţiile procedural penale conform cărora în cazul în care sunt mai mulţi inculpaţi,
instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. Este adevărat că în mod
eronat a fost menţionat în minută şi dispozitiv art. 274 alin. (1) Codul de procedură penală,
deşi dispoziţia legală relevantă era cea de la alin. (2) al aceluiaşi articol, însă aceasta nu poate
fi decât o eroare materială în condiţiile în care (contrar celor susţinute de către Parchet),
instanţa a stabilit corect partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare, obligând fiecare
inculpat la plata sumei de 234 lei.
În consecinţă, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală s-a va respins, ca
nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului împotriva
sentinţei penale nr. 254 din 8.05.2015 pronunţată de Judecătoria Gura Humorului în dosar
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nr.33../237/2014. În temeiul art.275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din
apel vor rămâne în sarcina statului.
8. Deducerea perioadei executate în străinătate. Recunoaşterea hotărârilor pe
cale incidentală.
În situaţia în care scopul pentru care condamnatul a formulat cererea este acela de a i
se deduce perioada executată în străinătate, perioadă care nu poate fi dedusă din durata
pedepsei pe care acesta o execută în prezent decât ca urmare a realizării concursului de
infracţiuni, instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de
executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care persoana condamnată se află în stare de
deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 836 din 26.10.2015)
Prin cererea înregistrată la instanţa de fond la data de 14.01.2015, petentul BCI, prin
apărător ales, a solicitat recunoaşterea sentinţei din data de 27.10.2008 a Tribunalului Lecco,
prin care a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare şi deducerea perioadei
executate în Italia din pedeapsa de 2 ani închisoare pe care o execută în prezent, aplicată prin
decizia nr. 772/18.12.2014 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 26../86/2009.
La termenul de judecată din data de 03.02.2015, petentul a solicitat doar recunoaşterea
hotărârii penale străine pronunţate de Tribunalul Lecco la data de 27.10.2008, prin care a fost
condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 3 luni închisoare.
Prin sentinţa penală nr. 2 din data de 25.02.2015 pronunţată de Judecătoria Botoşani în
dosar nr. 32../193/2015 s-a respins cererea având ca obiect recunoaşterea hotărârii străine
(sentinţa penală din data de 27.10.2008 a Tribunalului Lecco – Biroul Judecătorului pentru
Cercetări Preliminare din Republica Italiană) formulată de petentul BCI, în prezent deţinut în
Penitenciarul Botoşani.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul BCI, solicitând în esenţă
contopirea pedepselor la care a fost condamnat şi recunoaşterea hotărârii pronunţate de
autorităţile din Italia.
Instanţa de apel a pus în discuţie, din oficiu, excepţia necompetenţei materiale a
Judecătoriei Botoşani în soluţionarea cauzei pe fond şi stabilirea competenţei de soluţionare a
cererii inculpatului în favoarea Tribunalului Botoşani.
Curtea a constatat apelul întemeiat, apreciind că scopul pentru care condamnatul a
formulat cererea este acela de a i se deduce perioada executată în străinătate, perioadă care nu
poate fi dedusă din durata pedepsei pe care acesta o execută în prezent decât ca urmare a
realizării concursului de infracţiuni.
Potrivit art. 585 alin. (1) lit. a Cod procedură penală pedeapsa pronunţată poate fi
modificată dacă în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei hotărâri definitive,
existenţa concursului de infracţiuni.
Potrivit alin. (2) al art. 585 Cod procedură penală instanţa competentă să dispună
asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care
persoana condamnată se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei
circumscripţie se află locul de deţinere.
Cum instanţa de executare a ultimei hotărâri este tribunalul (sentinţa penală nr. 5 din
10 ianuarie 2014 fiind pronunţată de Tribunalul Suceava), iar condamnatul se află în
executarea pedepsei la Penitenciarul Botoşani, Curtea a constatat că în mod greşit Judecătoria
Botoşani s-a considerat competentă, printr-o interpretare greşită a obiectului cauzei deduse
judecăţii, motiv pentru care în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală a admis
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apelul formulat de inculpatul BCI, a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată şi în temeiul
art. 585 alin. (2) Cod procedură penală a dispus rejudecarea cauzei de către instanţa
competentă, Tribunalul Botoşani.
9. Membru de familie. Inaplicabilitate în cazul soţilor divorţaţi
La data săvârşirii faptei inculpatul şi persoana vătămată nu puteau fi consideraţi
membrii de familie în sensul art. 177 lit. c Codul penal. Astfel, la data respectivă hotărârea
de divorţ era definitivă, relaţiile dintre soţi erau foarte tensionate, iar aceştia locuiau în
acelaşi imobil nu pentru că stabiliseră „relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” (în sensul
de ajutor, sprijin şi afecţiune reciprocă), ci pur şi simplu pentru că locuinţa nu era partajată
şi nu aveau altă alternativă. În consecinţă, necesitatea obiectivă care i-a constrâns pe foştii
soţi să împartă acelaşi imobil nu poate avea semnificaţie juridică în condiţiile art. 177 lit. c
Codul penal, iar încadrarea juridică stabilită prin rechizitoriu este, sub acest aspect, eronată.
În aceste condiţii, prima instanţă ar fi trebuit să schimbe încadrarea juridică a
infracţiunii de violenţă reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea de violenţă în familie
prevăzută de art. 199 alin. (1) raportat la art. 193 alin. (2) Codul penal, în infracţiunea de
lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. (2) Codul penal, iar nu să dispună
achitarea inculpatului referitor la încadrarea juridică reţinută în rechizitoriu.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 761 din 12.10.2015)
Prin decizia nr. 761/12.10.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 66../206/2015 au fost admise apelurile declarate de
inculpatul GM şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc împotriva
sentinţei penale nr. 773 din 23 iunie 2015 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată, iar în rejudecare s-a înlăturat dispoziţia
de achitare a inculpatului GM pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie prev. de art.
199 Cod penal, în temeiul art. 386 alin. (1), (2) Cod procedură penală s-a schimbat încadrarea
juridică din infracţiunea de violenţă în familie prev. de art. 199 rap. la art. 193 alin. (2) Cod
penal reţinută în sarcina inculpatului GM prin rechizitoriu, în infracţiunea de lovire sau alte
violenţe prev. de art. 193 alin. (2) Cod penal şi menţine pedeapsa aplicată de instanţa de fond
şi s-a înlăturat dispoziţia de condamnare a inculpatului GM pentru săvârşirea infracţiunii de
abandon de familie prev. de art. 378 alin. (1) lit. c Cod penal, precum şi pedepsele
complementare şi accesorii aferente.
În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 lit. g teza I Cod procedură penală s-a încetat
procesul penal pornit împotriva inculpatului GM pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de
familie prev. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, ca urmare a retragerii plângerii prealabile de
către persoana vătămată CMM.
În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b Cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea,
de 7 luni închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv de
3 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 10 luni închisoare.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate ce nu erau în
contradicţie cu decizia.
Pentru a se dispune astfel, s-a reţinut, cu privire la aspectul analizat, că prin sentinţa
penală nr. 773 din 20.06.2014, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus următoarele:
1. În baza art. 396 alin. (1), (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a
Cod procedură penală, a achitat pe inculpatul GM, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
violenţă în familie prevăzută de art. 199 alin. (1) Cod penal.
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2. A condamnat pe inculpatul GM, la pedeapsa de 7 (şapte) luni închisoare, pentru
săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 193 alin. (2) Cod penal.
În baza art. 67 alin. (1) din Cod penal a interzis inculpatului exercitarea, pe o durata de
1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, a drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b)
din Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;
În temeiul art. 65 alin. (1) din Cod penal, a interzis inculpatului exercitarea, cu titlu de
pedeapsă accesorie, a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) din Cod penal,
respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a
prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în parte, următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 1068/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul GM, pentru săvârşirea
infracţiunilor de „violenţă în familie”, prevăzută şi pedepsită de art. 199 alin. (1) rap. la art.
193 alin. (2) Cod penal, ,,abandon de familie” prevăzută şi pedepsită de art. 378 alin. (1) lit. c
Cod penal ,,nerespectarea hotărârii judecătoreşti” (două fapte) prev. şi ped. de art. 32 alin. (1)
din Legea nr. 217/2003 şi „ameninţare” prev. şi ped de art. 206 lit. i Cod penal, toate cu
aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.
În actul de sesizare s-a reţinut că în seara de 02.08.2014, orele 21:00 fiind sub
influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul a provocat scandal la domiciliul din com. V...,
lovind-o cu pumnii şi palmele, în zona feţei şi peste corp, pe fosta soţie CMM, în prezenţa a
doi copii minori care au încercat să aplaneze conflictul, cauzându-i acesteia leziuni ce au
necesitat pentru vindecare 17-18 zile îngrijiri medicale;
Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 9 aprilie 2015,
judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 346 alin. (2) Cod procedură penală a
constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 1068/P/2014 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, a administrării probelor şi efectuării actelor de
urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe GM.
În cursul urmăririi penale fiind audiat, atât în calitate de suspect cât şi de inculpat, GM
a recunoscut parţial faptele, arătând că la data de 2 august 2014 a lovit-o pe partea vătămată,
cu palmele de mai multe ori, însă a făcut acest lucru pentru a se apăra.
De asemenea a arătat că, din luna decembrie 2013, este divorţat de soţia sa CMM,
copii au rămas în grija acesteia, el urmând să achite pensie de întreţinere pentru minori.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut aceeaşi situaţie de fapt şi a arătat că inculpatul a fost
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie prev. de art. 199 alin. (1)
Cod penal, cu referire la incidentul din 02.08.2014, însă instanţa a reţinut că infracţiunea de
violenţă în familie, presupune ca faptele prev. la art. 193 Cod penal, cum sunt cele din
prezentul dosar, să fie săvârşite asupra unui membru de familie, art. 177 Cod penal stabilind
persoanele care reprezintă membrii de familie, în înţelesul legii penale.
În cauză, prin sentinţa civilă nr. 262/06.03.2014 a Judecătoriei Câmpulung
Moldovenesc, rămasă definitivă prin neapelare la data de 15.04.2014 s-a dispus desfacerea
căsătoriei dintre inculpat şi partea vătămată, astfel că la data de 02.08.2014 cei doi nu mai
erau căsătoriţi, prin urmare, violenţa exercitată asupra părţii vătămate CMM, nu a fost
săvârşită asupra unui membru de familie, aceasta neîncadrându-se în categoriile enumerate la
art. 177 Cod penal.
În consecinţă, instanţa de fond în baza art. 396 alin. 1,5 Cod procedură penală raportat
la art. 16 alin. (1) lit. a Cod procedură penală, l-a achitat pe inculpatul GM, sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie prevăzută de art. 199 alin. (1) Cod penal.
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Fapta inculpatului care la data de 02.08.2014 a lovit-o pe CMM cauzându-i leziuni ce
au necesitat spre vindecare, un nr. de 17-18 zile, întrunea elementele constitutive ale
infracţiunii de loviri şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2) Cod penal, pronunţându-se
condamnarea inculpatului pentru această faptă.
Împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria
Câmpulung Moldovenesc şi inculpatul GM, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea apelului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a
arătat că în mod greşit instanţa de fond a dispus achitarea inculpatului pentru săvârşirea
infracţiunii de violenţă în familie prev. de art. 199 alin. (1) Cod penal, având în vedere că din
ansamblul probatoriului administrat în cauză rezultă că inculpatul, la momentul săvârşirii
faptei, constând în agresarea fizică a fostei sale soţii, continua să convieţuiască cu aceasta şi
cei 5 copii ai lor.
Astfel, din conţinutul hotărârii de divorţ rezultă că ambii părinţi exercitau în comun
autoritatea părintească, iar la momentul săvârşirii actelor de violenţă, nu avea efect vreun
ordin de protecţie instituit asupra inculpatului.
Mai mult, tipul şi destinaţia încăperilor din locuinţa unde trăiau soţii, nepartajate
juridic ci doar faptic, făceau necesară interacţiunea soţilor între ei şi între aceştia şi copii,
persoana vătămată CMM, pregătind zilnic mâncarea destinată întregii familii la o sobă cu
plită ce se afla în camera fostului soţ. De altfel, acesta a fost şi unul din motivele pentru care
inculpatul a provocat scandal în acea seară, fiind deranjat de fumul produs din pregătirea
alimentelor.
Având în vedere aceste aspecte, se apreciază că tipul de convieţuire ce exista între
inculpat şi persoana vătămată, se încadrează în noţiunea de membru de familie în sensul prev.
de art. 177 alin. (1) lit. c Cod penal, respectiv persoane care au stabilit relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.
Prima instanţă nu a avut în vedere incidenţa noţiunii de membru de familie la modul
descris mai sus, considerând fără just temei că această calitate ar fi încetat între inculpat şi
persoana vătămată odată cu pronunţarea definitivă a divorţului. Încadrarea juridică completă a
actelor de violenţă săvârşite de inculpat, aşa cum au fost descrise în rechizitoriu, trebuia să
cuprindă în mod obligatoriu şi raportarea la art. 199 alin. 1 Cod penal, neexistând un temei
just pentru achitarea inculpatului sub acest aspect.
Analizând actele şi lucrările dosarului, conform art. 417 alin. (2) Cod procedură
penală, Curtea a reţinut că apelurile declarate sunt întemeiate doar în parte.
Cu privire la infracţiunea de violenţă în familie, s-a motivat că prima instanţă a stabilit
în mod corect situaţia de fapt, în baza probatoriului administrat atât în cursul urmăririi penale
cât şi în faza de cercetare judecătorească. Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea de violenţă,
rezultă în mod cert că în seara de 02.08.2014, orele 21:00, fiind sub influenţa băuturilor
alcoolice, inculpatul a provocat scandal la domiciliul din com. V…, lovind-o cu pumnii şi
palmele, în zona feţei şi peste corp, pe fosta soţie CMM, în prezenţa a doi copii minori, care
au încercat să aplaneze conflictul, numita GSG apelând la SNUAU 112 şi reclamând faptul că
tatăl ei provoacă scandal la domiciliu şi a lovit-o pe mama sa cu pumnii în zona feţei şi peste
corp.
În mod corect a înlăturat prima instanţă apărările formulate de către inculpat cu privire
la această faptă, probatoriul administrat infirmând apărarea inculpatului în sensul că ar fi
urmărit doar să se apere. De asemenea, este legală şi temeinică concluzia primei instanţe în
sensul că la data săvârşirii faptei inculpatul şi persoana vătămată nu puteau fi consideraţi
membrii de familie în sensul art. 177 lit. c Cod penal. Astfel, la data respectivă hotărârea de
divorţ era definitivă, relaţiile dintre soţi erau foarte tensionate, iar aceştia locuiau în acelaşi
imobil nu pentru că stabiliseră „relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” (în sensul de ajutor,
sprijin şi afecţiune reciprocă), ci pur şi simplu pentru că locuinţa nu era partajată şi nu aveau
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altă alternativă. În consecinţă, necesitatea obiectivă care i-a constrâns pe foştii soţi să împartă
acelaşi imobil nu poate avea semnificaţie juridică în condiţiile art. 177 lit. c Cod penal, iar
încadrarea juridică stabilită prin rechizitoriu este, sub acest aspect, eronată.
Însă, în aceste condiţii, prima instanţă ar fi trebuit să schimbe încadrarea juridică a
infracţiunii de violenţă reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea de violenţă în familie
prevăzută de art. 199 alin. (1) raportat la art. 193 alin. (2) Cod penal, în infracţiunea de lovire
sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 alin. (2) Cod penal, iar nu să dispună achitarea
inculpatului referitor la încadrarea juridică reţinută în rechizitoriu. Din această perspectivă
apelul Parchetului este întemeiat, iar instanţa de apel a dispus schimbarea încadrării juridice în
sensul celor precizate mai sus.
10. Răspunderea civilă delictuală. Acordarea dobânzii legale.
Dobânda reprezintă o sancţiune (daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de
plată), prin acordarea căreia se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru executarea cu
întârziere a obligaţiei care îi incumbă.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 534 din 24.06.2015)
Prin decizia nr. 178/27.12.2011, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 25../285/2014, s-a admis apelul declarat de partea
civilă DF împotriva sentinţei penale nr. 377/18.12.2014, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosarul nr. 25../285/2014.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare:
A fost obligat asigurătorul de răspundere civilă SC E, prin subrogarea sa în obligaţiile
de plată ale inculpatului asigurat, să plătească pentru inculpat, părţii civile DF, suma de 5000
lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă dobânda legală, ce se va calcula de la data
producerii accidentului – 29.09.2012, până la data achitării integrale a debitului şi suma de
50.000 lei cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobânda legală, ce se va calcula de la
data pronunţării prezentei decizii – 24.06.2015, până la data achitării integrale a debitului.
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare
prezentei decizii.
S-a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul MI împotriva aceleiaşi sentinţe
penale.
A fost obligat inculpatul MI la plata cheltuielilor judiciare către stat din apel în sumă
de 150 lei.
Celelalte cheltuieli judiciare din apel avansate de către stat au rămas în sarcina
acestuia.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Prin sentinţa penală nr. 377 din data de 18.12.2014 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi
în dosarul nr. 25../285/2014, în baza art. 5 din Noul Cod penal, s-a respins cererea de
schimbare a încadrării juridice, pusă în discuţie din oficiu de către instanţă, din infracţiunea de
vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) din Noul Cod penal, în
infracţiunea de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 alin. (2) şi (4) din Codul
penal din 1969.
În baza art. 396 alin. (1), (4) Cod procedură penală, raportat la art. 83 Cod penal, s-a
stabilit faţă de inculpatul MI, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă,
prevăzută de art. 196, alin. (2) şi (3), din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod
penal, pedeapsa de 6 luni închisoare, persoana vătămată/parte civilă DF, asigurător de
răspundere civilă SC E.
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În baza art. 83 alin. (1), (2) (3) Cod penal, s-a amânat aplicarea pedepsei de 6 luni
închisoare, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la
data rămânerii definitive a hotărârii atacate.
În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul
trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune S., la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,
precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
În baza art. 86 alin. (1) Cod penal, s-a dispus ca pe durata termenului de
supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) să se comunice Serviciului de
Probaţiune S.
În baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi 397 din Noul Cod de procedură penală,
rap. la art. 1357 din Codul civil, raportat la art. 49 şi următoarele din Legea 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările din România şi Ordinul CSA nr. 14/2011, s-a admis în parte
acţiunea civilă, formulată de persoana vătămată/parte civilă DF şi în consecinţă:
A fost obligat asigurătorul de răspundere civilă SC E, prin subrogarea sa în obligaţiile
de plată ale inculpatului asigurat, să plătească pentru inculpat, persoanei vătămate/ părţii
civile DF, suma de 5000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 50.000 lei cu titlu de daune
morale.
În baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi 397 din Noul Cod de procedură penală,
rap. la art. 1357 din Codul civil, raportat la art. 49 şi următoarele din Legea nr. 136/1995
privind asigurările şi reasigurările din România şi Ordinul CSA nr. 14/2011, s-a admis
acţiunea civilă, formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă şi în consecinţă:
A fost obligat asigurătorul de răspundere civilă SC E, prin subrogarea sa în obligaţiile
de plată ale inculpatului asigurat, să plătească pentru inculpat, părţii civile Spitalul Judeţean
de Urgenţă, suma de 3736,59 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuieli de
spitalizare a persoanei vătămate.
În temeiul art. 49 alin. 1 din Legea 136/1995, a fost obligat asigurătorul de răspundere
civilă SC E, prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului asigurat, să plătească
persoanei vătămate/ părţii civile DF, suma de 1639 lei, reprezentând cheltuieli de judecată
efectuate în cauză, reprezentând onorariu apărător ales şi contravaloare certificate/expertiză
medico-legală.
În baza art. 274 alin. (1) din Noul Cod de procedură penală, a fost obligat inculpatul
MI, să plătească statului, suma de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr. 3900/P/2012 din 26
mai 2014 a fost trimis în judecată inculpatul MI, pentru săvârşirea infracţiunii de„vătămare
corporală din culpă” prev. şi ped. de art.196 alin. (2), (3) Noul Cod penal, constând în aceea
că, în data de 29.09.2012, orele 07.20, în timp ce conducea autotrenul marca D.. cu nr. … şi
semiremorca …. pe DN 17 A, în extravilanul mun. R., a efectuat un viraj stânga fără a se
asigura şi a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală gravă a
numiţilor AA şi DF, aflaţi în auto marca O… cu nr. ….., ambii necesitând pentru vindecare un
număr de 80-90 zile îngrijiri medicale şi respectiv 110-120 zile îngrijiri medicale.
În fapt, în data de 09.11.2012, în jurul orelor 01:20, lucrătorii Poliţiei mun. R.,
Formaţiunea Poliţiei Rutiere, au fost sesizaţi de către ofiţerul de serviciu pe subunitate despre
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faptul că pe DN 17 A, la ieşirea din mun. R., spre com. D., în extravilanul localităţii s-a
produs un accident de circulaţie soldat cu rănirea unui număr de două persoane.
În urma cercetărilor efectuate, s-au constatat următoarele:
La data de 29.09.2012, în jurul orelor 07:20, numitul MI, de 47 de ani, din mun. S, jud.
S, conducea ansamblul de vehicule format din autotractorul marca D, cu nr. de înmatriculare
…. şi semiremorca cu numărul de înmatriculare . din direcţia mun. R., spre com. D.
Ajungând la km 75+350 m, acesta a efectuat viraj stânga fără a se asigura cu intenţia
de a intra pe un teren agricol situat pe partea stângă a părţii carosabile, în timp ce în depăşirea
sa se afla autoturismul marca O…, cu nr. de înmatriculare …., condus de către numitul AA,
de 38 de ani, din mun. R, jud. S, care circula în aceeaşi direcţie de mers, intrând în coliziune.
În urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto AA şi a numitului
DF, pasager pe locul din dreapta faţă în autoturismul O, care au fost transportaşi cu ambulanţa
la Spitalul Judeţean, unde li s-au acordat îngrijiri medicale şi au fost diagnosticaţi cu:
-DF: "policontuzionat; accident rutier; traumatism cranio-cerebral cu pierderea
conştientei; contuzie toracică; observaţie fractură femur drept", leziuni pentru care a necesitat
un număr de 80-90 zile îngrijiri medicale (certificat medico-legal nr…. din 16.10.2012);
- AA: "politraumatism; accident rutier; traumatism cranio-cerebral acut deschis; plagă
contuză parietală dreaptă; contuzie toracică; fractură femur", leziuni pentru care a necesitat un
număr de 80-90 zile îngrijiri medicale (certificat medico-legal nr…. din 16.10.2012);
Celor doi conducători auto li s-au prelevat probe biologice de sânge, rezultatele fiind
negative în ambele cazuri.
Pe parcursul cercetărilor, în cauză a fost efectuata o expertiza tehnica auto,ce a fost
achitată atât de persoanele vătămate cât şi de inculpat, în urma căreia, prin raportul de
expertiza tehnica nr. … al Biroului local de expertize tehnice judiciare Suceava s-au stabilit
următoarele :
În data de 29.09.2012, în jurul orei 07:20, autoturismul marca O..., cu numărul de
înmatriculare …., condus de AA, se deplasa pe DN 17 A, din direcţia R. spre localitatea D. cu
o viteză de 93-95 km/h.
Când a ajuns la km 75+350 m, după ce a depăşit o coloană de autovehicule,
conducătorul auto AA se angajează în depăşirea autotrenului rutier marca D… + semiremorca
S…, cu nr. de înmatriculare …+…, condus de MI, ce se deplasa cu viteza de 10-15 km/h.
Când autoturismul, deplasându-se pe contrasens pentru efectuarea depăşirii, a ajuns la o
distanţă de aproximativ 70 metri de autotrenul rutier, acesta a început efectuarea virajului la
stânga în vederea intrării pe un câmp alăturat drumului.
Surprins de manevra vehiculului depăşit, conducătorul auto AA acţionează sistemul de
frânare dar cu toată această acţiune, impactul nu mai poate fi evitat, acesta având loc între
partea dreapta faţă a autoturismului şi roata stânga spate a autotractorului.
După producerea impactului, autoturismul se roteşte cu aproximativ 90 grade spre
stânga, autotrenul rutier rulând până la oprire aproximativ 7,5 metri pe terenul alăturat
drumului.
În urma producerii accidentului rutier s-a produs vătămarea conducătorului auto AA şi
a pasagerului din autoturismul condus de acesta, precum şi avarierea autovehiculelor.
Manevrele executate de cei doi conducători auto (semnalizare, depăşirea şi modalitatea
de depăşire a altor autovehicule, etc.) în momentele premergătoare producerii accidentului
rutier pot fi probate doar pe cale testimonială.
În momentul premergător producerii accidentului rutier autoturismul condus de AA se
deplasa cu o viteză de 93-95 km/h, iar autotrenul rutier condus de MI se deplasa cu o viteză de
10-15 km/h.
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Conducătorul auto AA a încălcat prevederile art.49 lit.c din O.U.G. nr. 195/2002 R
deoarece a condus autoturismul cu o viteză mai mare decât cea permisă pe sectorul respectiv
de drum.
Conducătorul auto MI a încălcat prevederile art.54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002
R, deoarece nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
Producerea accidentului rutier putea fi evitată dacă:
- conducătorul auto AA ar fi condus autoturismul cu o viteză mai mică de 54 km/h ;
- conducătorul auto MI s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
În cauză au fost audiaţi numiţii AA, DF, MI şi martorii PGM şi HI. Toţi aceştia
confirmă situaţia de fapt expusă mai sus cu excepţia împrejurării legate de succesiunea în
timp a manevrei virajului la stânga efectuate de inculpat şi a manevrei depăşirii efectuate de
conducătorul AA.
Astfel, inculpatul MI şi martorul PGM (coleg cu acesta) susţin că mai întâi primul a
început să efectueze virajul la stânga pentru a intra pe câmp, semnalizând în prealabil, iar abia
după ce autotrenul ar fi ajuns cu capul camionului pe sensul opus de mers, începând să
pătrundă efectiv pe câmp, auto marca O… condus de AA ar fi început manevra depăşirii cu
viteză mare, intrând în coliziune cu roata punţii din faţă a camionului.
Numiţii AA şi DF (aflaţi în auto marca O… ca şofer şi respectiv pasager) susţin că
iniţial a început manevra de depăşire de către auto susmenţionat iar în timp ce acesta se afla
deja pe contrasens, manevra fiind în desfăşurare, autotrenul condus de inculpat a început să
vireze stânga fără a se asigura, impactul fiind iminent.
Analizând întregul ansamblu probatoriu administrat în cauză, s-a apreciat că este puţin
probabil ca numitul AA, conducătorul auto O…, să se fi angajat în depăşire dacă autotrenul ar
fi fost deja intrat în viraj stânga, datorită gabaritului acestuia fiind uşor de observat, raportat la
condiţiile de vizibilitate (lumină naturală) şi viteza de deplasare.
Mai mult, poziţionarea şi lungimea urmelor de frânare ale auto marca O… (planşa
foto-filele 16-17) atestă faptul că şoferul AA a fost surprins de pătrunderea autotrenului în
faţa sa, acesta acţionând brusc sistemul de frânare când deja se afla pe contrasens în
efectuarea manevrei de depăşire. Prin urmare, accidentul s-a produs pe fondul neasigurării
inculpatului MI, conducător al autotrenului, care trebuia să se asigure prin folosirea oglinzii
retrovizoare stânga, caz în care ar fi observat în mod sigur auto marca O… angajat deja în
depăşirea sa.
Referitor la latura civilă, s-a reţinut că persoana vătămată DF se constituie parte civilă
în cauză cu o sumă al cărei cuantum îl va preciza ulterior.
Spitalul Judeţean S. se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3736,59 lei,
reprezentând contravaloarea cheltuielilor medicale de spitalizare făcute cu numitul DF (f. 48).
Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă:
procesul verbal de sesizare din oficiu, fila nr. 8; procesul verbal de cercetare la fata locului,
filele nr. 9-11; planşa foto, filele nr. 13-19; schiţa locului faptei, filele nr. 12 ; declaraţiile
persoanelor vătămate, filele nr. 8, 20-24, 26-30; certificatele medico-legale nr. …din
16.10.2012 şi respectiv completarea din 28.01.2014, … din 16.10.2012, filele nr. 25,31,119;
raportul de expertiza tehnica nr. …/10.07.2013 al Biroului local de expertize tehnice judiciare
S, filele nr. 86-97; buletinele de analiză toxiciologică a alcoolemiei, filele nr. 69-72;
declaraţiile martorilor PGM şi HI, filele nr. 63-65; declaraţiile inculpatului MI, filele nr. 110113, 122-123.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, sub nr. 2542/285/2014, la data
de 4 iunie 2014.
Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 15 iulie 2014, definitivă,
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.
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În vederea soluţionării cauzei, instanţa a ţinut seama de întregul material de urmărire
penală şi probatoriul administrat în timpul cercetării judecătoreşti.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa a reţinut următoarele:
În fapt, s-a stabilit că la data de 29.09.2012, în jurul orelor 07:20, inculpatul MI,
conducea ansamblul de vehicule format din autotractorul marca D…, cu nr.de înmatriculare
…. şi semiremorca cu numărul de înmatriculare …. din direcţia mun. R, spre com. D.
În spatele acestuia circula în aceeaşi direcţie, un număr de 2 sau 3 autovehicule, iar în
urma acestora circula numitul AA, de 38 de ani, din mun. R, jud. S, ce conducea autoturismul
marca O…, cu nr. de înmatriculare …, având ca pasager pe locul din dreapta faţă, pe persoana
vătămată DF.
Ajungând la km 75+350 m, inculpatul MI, a semnalizat intenţia de schimbarea a
direcţiei de mers spre stânga şi fără a se asigura corespunzător, precum prevăd disp. art. 54
din OUG 195/2002 rep., nu a observat că în depăşirea sa, se angajase autoturismul O…, cu nr.
de înmatriculare … condus de numitul AA, care depăşise celelalte autovehicule aflate în faţa
sa, a efectuat virajul la stânga, pentru a intra pe un teren agricol situat pe partea stângă a părţii
carosabile.
Autoturismul marca O…, cu nr. de înmatriculare …, condus de către numitul AA, de
38 de ani, din mun. R, jud. S, angajat în depăşirea autovehiculul condus de inculpatul MI, care
circula în aceeaşi direcţie de mers, a intrat în coliziune cu acesta, care a efectuat manevra de
virare spre stânga, fără a se asigura corespunzător.
Impactul dintre cele două autovehicule, a avut loc între partea dreapta faţă a
autoturismului condus de numitul AA şi roata stânga spate a autotractorului condus de
inculpat.
În urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto AA, cât şi a
persoanei vătămate DF, pasager pe locul din dreapta faţă în autoturismul O…, ambii fiind
transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean S, unde li s-au acordat îngrijiri medicale.
Persoana vătămată DF a fost diagnosticat cu diagnosticul "policontuzionat; accident
rutier; traumatism cranio-cerebral cu pierderea conştientei; contuzie toracică; observaţie
fractură femur drept", leziuni pentru care a necesitat un număr de 80-90 zile îngrijiri medicale
(certificat medico-legal nr… din 16.10.2012).
Celor doi conducători auto li s-au prelevat probe biologice de sânge, rezultatele fiind
negative în ambele cazuri.
Conform certificatului medico-legal nr… din 28.01.2014, completare la CML
nr…/16.10.2012( valabil numai împreună cu CML …/16.10.2012) şi confirmat de raportului
de expertiză nr… din 13.10.2014 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală S., rezultă că
timpul total de îngrijiri medicale pe care le-a necesitat persoana vătămată DF, este de 110 –
120 zile de îngrijiri medicale şi că prezintă o deficienţă funcţională uşoară (incapacitate
adaptativă) 20% pentru o perioadă de 6 luni, de la data examinării persoanei vătămate, cu
ocazia efectuării expertizei, respectiv data 16.10.2014, iar între cele două certificate medicolegale, menţionate mai sus, există legătură de cauzalitate.
Prin raportul de expertiza tehnica nr…/10.07.2013 al Biroului local de expertize
tehnice judiciare S., s-au concluzionat următoarele:
„În data de 29.09.2012, în jurul orei 07:20, autoturismul marca O…, cu numărul de
înmatriculare …, condus de AA, se deplasa pe DN 17 A, din direcţia R. spre localitatea D. cu
o viteză de 93-95 km/h.
Când a ajuns la km 75+350 m, după ce a depăşit o coloană de autovehicule,
conducătorul auto AA se angajează în depăşirea autotrenului rutier marca D.. + semiremorca
S.., cu nr. de înmatriculare , condus de MI, ce se deplasa cu viteza de 10-15 km/h. Când
autoturismul, deplasându-se pe contrasens pentru efectuarea depăşirii, a ajuns la o distanţă de
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aproximativ 70 metri de autotrenul rutier, acesta a început efectuarea virajului la stânga în
vederea intrării pe un câmp alăturat drumului.
Surprins de manevra vehiculului depăşit, conducătorul auto AA acţionează sistemul de
frânare dar cu toată această acţiune, impactul nu mai poate fi evitat, acesta având loc între
partea dreapta faţă a autoturismului şi roata stânga spate a autotractorului.
După producerea impactului, autoturismul se roteşte cu aproximativ 90 grade spre
stânga, autotrenul rutier rulând până la oprire aproximativ 7,5 metri pe terenul alăturat
drumului.
În urma producerii accidentului rutier s-a produs vătămarea conducătorului auto AA şi
a pasagerului din autoturismul condus de acesta, precum şi avarierea autovehiculelor.
Manevrele executate de cei doi conducători auto (semnalizare, depăşirea şi modalitatea
de depăşire a altor autovehicule, etc.) în momentele premergătoare producerii accidentului
rutier pot fi probate doar pe cale testimonială.
În momentul premergător producerii accidentului rutier autoturismul condus de AA se
deplasa cu o viteză de 93-95 km/h, iar autotrenul rutier condus de MI se deplasa cu o viteză de
10-15 km/h.
Conducătorul auto AA a încălcat prevederile art.49 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002 R
deoarece a condus autoturismul cu o viteză mai mare decât cea permisă pe sectorul respectiv
de drum.
Conducătorul auto MI a încălcat prevederile art.54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002
R, deoarece nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
Producerea accidentului rutier putea fi evitată dacă:
- conducătorul auto AA ar fi condus autoturismul cu o viteză mai mică de 54 km/h;
- conducătorul auto MI s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
Analizând întregul ansamblu probatoriu administrat în cauză, instanţa a apreciat în
mod cert, că accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării de către inculpatul MI, a
prevederilor art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 R, deoarece nu s-a asigurat
corespunzător la efectuarea virajului la stânga, nu a observat autoturismul marca O…, cu
numărul de înmatriculare …, condus de numitul AA, ce se antrenase deja în manevra de
depăşire, fapt rezultat în principal, din modul de poziţionare a urmelor de frânare, respectiv,
pe sensul de mers D. – R., deci pe contrasensul direcţiei de circulaţie a celor două
autovehicule, respectiv cel condus de inculpat, cât şi cel condus de numitul AA, lungimea
urmelor de frânare, respectiv 38,5 metri, cât şi locul impactului dintre cele două autovehicule.
Aceste aspecte rezultă în principal din procesul verbal de cercetare la faţa locului,
raportul de expertiză tehnică auto efectuat în cauză, coroborat cu declaraţiile martorilor
audiaţi, cât şi celelalte probe administrate în cauză, atât în timpul urmăririi penale, cât şi în
faza de judecată.
Din declaraţiile martorilor propuşi în cauză de inculpat, rezultă că inculpatul a
semnalizat intenţia de schimbare a direcţiei de mers, dar nicio declaraţie nu confirmă faptul că
acesta se şi asigurase corespunzător în momentul efectuării manevrei, respectiv că această
manevră se putea efectua fără a pune în pericol siguranţa celorlalte autovehicule aflate în
trafic, dar simpla semnalizare de către inculpat a intenţiei sale de a vira la stânga, nu îl absolvă
pe acesta de vinovăţie, acesta având şi obligaţia de a se asigura că manevra ce urma să o facă,
nu pune în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic.
În ceea ce priveşte motivele invocate în mod personal de inculpat, precum
conducătorul auto AA, ar fi încălcat dispoziţiile din Regulamentul circulaţiei rutiere, privind
depăşirea unei coloane de autovehicule, instanţa de fond a apreciat că în cauză nu au fost
identificate probe din care să rezulte acest lucru, simpla depăşire a două sau trei autovehicule
aflate în trafic, în aceeaşi direcţie de deplasare, aflate una după cealaltă, nu constituie în mod
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cert o coloană de autovehicule, deci manevra de depăşire efectuată de către numitul AA, nu
poate reprezenta depăşirea unei aşa - numitei coloane de autovehicule.
În ceea ce priveşte prevederile legale încălcate de către conducătorul auto AA, precum
a circulat cu viteza de 93 – 95 km/h, circulând cu o viteză mai mare decât cea permisă pe
sectorul respectiv de drum, în condiţiile în care viteza maximă legală era de 90 km/h şi
accidentul nu putea fi evitat decât dacă conducătorul auto ar fi condus autovehiculul cu o
viteză mai mică de 54 km/h, instanţa apreciază că în sarcina acestuia nu poate fi reţinută vreo
culpă în ceea ce priveşte producerea accidentului de circulaţie.
În cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată DF s-a constituit parte civilă cu
suma de 5.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 500.000 lei cu titlu de daune morale
şi a solicitat introducerea în cauză a asigurătorului SC E SA.
Cu adresa nr.25191 din 8 septembrie 2014, Spitalul Judeţean de Urgenţă S., s-a
constituit parte civilă cu suma de 3736,59 lei.
Din fişa de cazier judiciar, a rezultat că inculpatul MI nu este cunoscut cu antecedente
penale.
În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului MI, care în data de 29.09.2012, orele 07.20,
în timp ce conducea autotrenul marca D… cu nr… şi semiremorca … pe DN 17 A, în
extravilanul mun. R., a efectuat un viraj la stânga fără a se asigura corespunzător, şi a fost
implicat într-un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a persoanei vătămate DF, aflat
în auto marca O… cu nr… condus de numitul AA, necesitând pentru vindecare un număr de
110-120 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare
corporală din culpă, prevăzută de art. 196, alin. (2) şi (3) din Noul Cod penal, cu aplicarea
art.5 din Noul Cod penal.
În baza art. 5 din Noul Cod penal, instanţa de fond a analizat legea penală mai
favorabilă şi având în vederea toate circumstanţele legale ale cauzei, inclusiv cele privind
consecinţele conexe legate de condamnare (respectiv anularea dreptului de a conduce, în
condiţiile în care acesta este şofer profesionist, meserie prin care îşi câştigă mijloacele de trai
necesare, ce ar fi fost trase în condiţiile condamnării pe dispoziţiile Codului penal din 1969), a
apreciat că legea penală mai favorabilă o reprezintă dispoziţiile din Noul Cod penal, motiv
pentru care va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, invocată de instanţă din
oficiu.
Analizând latura obiectivă a infracţiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art.
196 alin. (2) şi (3) din Noul Cod penal, săvârşită de inculpat, instanţa reţine că elementul
material constă în acţiunea inculpatului care, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale
pentru exercitarea profesiei de conducător auto, a cauzat din culpă vătămări unei persoane, ce
au necesitat pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, în cazul dat de 110
– 120 zile.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea
intenţiei culpei, conform dispoziţiilor art.16 alin. (4) din Noul Cod penal, întrucât nu a
prevăzut rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa de fond a avut în vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, potrivit cărora: stabilirea
duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu
periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:
a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;
b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;
d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;
e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;
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g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Prin urmare, având în vedere prevederile legale, privind circumstanţele atenuante şi
agravante, raportat la modul concret de săvârşire a faptelor, instanţa de fond a apreciat că în
cazul inculpatului nu pot fi reţinute circumstanţe de atenuare sau de agravare a răspunderii
penale, astfel că instanţa a stabilit o pedeapsă prevăzută în limitele speciale ale infracţiuni,
respectiv la limita minimă prevăzută de lege.
Sub aspectul gradului de pericol social al infracţiunii, s-a constatat că inculpatul a
condus un autovehicul, pe un drum public, pe relaţia R. – D., a efectuat manevra de a
schimbare a direcţiei de mers, fără a se asigura corespunzător, producând un accident rutier,
soldat cu vătămarea corporală din culpă a unei persoane, putând pune în pericol viaţa şi
integritatea corporală a celorlalţi participanţi la trafic, instanţa a considerat că prin conţinutul
ei concret, fapta inculpatului nu este lipsită în mod vădit de importanţă şi prezintă gradul de
pericol social al unei infracţiuni.
Faţă de cele expuse, instanţa, în baza art. 396 alin. (1), (4) Cod procedură penală,
raportat la art. 83 Cod penal, a stabilit faţă de inculpatul MI, fără antecedente penale, pentru
săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3),
din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, pedeapsa de 6 luni închisoare,
persoana vătămată/parte civilă DF, parte civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă S., asigurător de
răspundere civilă SC E SA.
În baza art. 83 alin. (1), (2) (3) Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei de 6 luni
închisoare, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la
data rămânerii definitive a hotărârii atacate.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a constatat că pedeapsa aplicată este
închisoarea de 6 luni, sub limita prev. de alin. (1) lit. a) a art. 83 Cod penal. Inculpatul nu a
mai fost condamnat anterior, a avut un comportament corespunzător până la data săvârşirii
faptei, arătând prin aceasta că înţelege riscul pe care îl prezintă o astfel de conduită, şi-a
manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, sunt elemente
care contribuie la formarea convingerii instanţei cu privire la aptitudinea inculpatului de a
avea, în viitor, o comportare bună, chiar fără executarea pedepsei aplicate.
În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul
trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune S., la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,
precum şi întoarcerea;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
În baza art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele
prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune S.
Totodată, instanţa de fond a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor
nerespectării măsurilor şi obligaţiilor impuse, a neîndeplinirii obligaţiilor civile, precum şi a
săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere şi anume revocarea
amânarea aplicării pedepsei şi executarea în întregime a pedepsei aplicate, respective prev.
art. 88 Codul penal.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 1357
din Codul civil, în vigoare la data comiterii faptelor, „orice faptă a omului care cauzează
altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”.
Din textul anterior menţionat, se desprind elementele răspunderii civile delictuale şi
anume: fapta ilicită comisă cu vinovăţie, existenţa unui prejudiciu cauzat prin aceasta şi
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legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită, aspecte dovedite odată cu probarea
laturii penale.
Instanţa a avut în vederea pentru soluţionarea laturii civile, întregul probatoriu
administrat, atât probatoriul administrat în timpul urmăririi penale, cât şi cel administrat în
faza de judecată, din care rezultă următoarele:
În cursul judecăţii, persoana vătămată DF s-a constituit parte civilă cu suma de 5.000
lei cu titlu de daune materiale şi suma de 500.000 lei cu titlu de daune morale şi a solicitat
introducerea în cauză a asigurătorului SC E. SA.
Cu adresa nr. 25191 din 8 septembrie 2014, Spitalul Judeţean de Urgenţă S., s-a
constituit parte civilă cu suma de 3736,59 lei.
Ca urmare a probelor administrate în cauză (acte justificative şi declaraţii martor),
instanţa de fond a reţinut că persoana vătămată a cheltuit sume importante de bani, pe timpul
zilelor de îngrijiri medicale, aflându-se pentru o perioadă imobilizat la pat, având nevoie de
ajutorul unei alte persoane, pentru a se putea deplasa.
În ceea ce priveşte pretenţiile materiale invocate în cauză, instanţă de fond a apreciat
că acestea au fost probate prin probele propuse şi administrate în cauză, probe ce au fost
menţionate anterior.
În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa de fond a apreciat că suferinţa persoanei
vătămate, nu poate fi descrisă în cuvinte şi nici măsurată în sume de bani, dar constituirea
persoanei vătămate ca parte civilă cu suma menţionată mai sus, instanţa o apreciază ca pe una
exagerată.
Având în vedere existenţa faptei penale, care a fost săvârşită cu vinovăţie de către
inculpat şi prin care s-a cauzat prejudicii morale persoanei vătămate/părţii civile din cauză,
legătura de cauzalitate dintre fapta săvârşite şi pagubele produse rezultând din materialitatea
faptei săvârşite, culpa inculpatului la producerea rezultatului faptei delictuale, instanţa de fond
a admis în parte acţiunea civilă, privind daunele materiale şi morale, şi în consecinţă a obligat
asiguratorul la plata acestora.
În baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi 397 din Noul Cod de procedură penală,
rap. la art. 1357 din Codul civil, raportat la art. 49 şi următoarele din Legea nr. 136/1995
privind asigurările şi reasigurările din România şi Ordinul CSA nr. 14/2011, a admis în parte
acţiunea civilă, formulată de persoana vătămată/parte civilă DF, şi în consecinţă, a obligat
asigurătorul de răspundere civilă SC E. SA, prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale
inculpatului asigurat, să plătească pentru inculpat, persoanei vătămate/ părţii civile DF, suma
de 5000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale.
În baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi 397 din Noul Cod de procedură penală,
rap. la art. 1357 din Codul civil, raportat la art. 49 şi următoarele din Legea nr. 136/1995
privind asigurările şi reasigurările din România şi Ordinul CSA nr. 14/2011, a admis acţiunea
civilă, formulată de partea civilă Spitalul Judeţean S, şi în consecinţă, a obligat asigurătorul de
răspundere civilă SC E. SA, prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului asigurat,
să plătească pentru inculpat, părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă S, suma de 3736,59 lei,
cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuieli de spitalizare a persoanei vătămate,
pagube probată prin documentele depuse de partea civilă la dosarul cauzei.
În temeiul art. 49 alin. (1) din nr. 36/1995, a obligat asigurătorul de răspundere civilă
SC E. SA, prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului asigurat, să plătească
persoanei vătămate/ părţii civile DF, suma de 1639 lei, reprezentând cheltuieli de judecată
efectuate în cauză, reprezentând onorariu apărător ales şi contravaloare certificate și expertiză
medico-legală.
Împotriva sentinţei penale sus-menţionate, au formulat apel inculpatul MI şi partea
civilă DF, pentru motivele expuse pe larg la termenul de judecată din data de 10.06.2015 şi
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată.
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În esenţă, partea civilă apelantă DF a solicitat acordarea dobânzii legale de la data
producerii accidentului şi până la plata efectivă a despăgubirilor, întrucât instanţa de fond a
omis acest lucru, deşi s-a solicitat prin cererea de constituire de parte civilă, precum şi
majorarea daunelor morale în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.
Inculpatul MI a solicitat reanalizarea probelor administrate în faţa primei instanţe şi pe
cale de consecinţă, înlăturarea declaraţiilor care nu sunt conforme cu realitatea. A criticat
faptul că prima instanţă nu a avut în vedere concluziile raportului de expertiză, informaţiile
înregistrate pe diagrama tahograf, declaraţiile inculpatului şi ale martorului PGM, din analiza
cărora rezultă faptul că vinovăţia în ceea ce priveşte producerea accidentului revine
conducătorului autoturismului. Pentru toate aceste motive şi pentru cele expuse în scris, a
solicitat admiterea apelului şi achitarea sa.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele
de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1), (2), art. 420 Cod procedură
penală, Curtea a constatat că doar cel declarat de către partea civilă DF este întemeiat, pentru
următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept, dând o justă
interpretare probatoriului administrat în cauză.
Inculpatul apelant M.I. a comis fapta dedusă judecăţii în împrejurările reţinute de prima
instanţă şi arătate în considerentele sentinţei instanţei de fond, vinovăţia sa fiind în mod corect
stabilită.
Curtea şi-a însuşit în întregime situaţia de fapt reţinută, a cărei argumentaţie a fost
redată în considerentele hotărârii apelate, astfel după cum această posibilitate este conferită de
practica CEDO şi potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor instanţei
inferioare (Helle împotriva Finlandei), urmând a se sublinia aspectele relevante cu privire la
criticile formulate prin motivele de apel.
Astfel, din întregul materialul probator administrat în cauză, rezultă următoarea situaţie
de fapt:
La data de 29.09.2012, în jurul orelor 07:20, inculpatul MI conducea ansamblul de
vehicule format din autotractorul marca D…, cu nr.de înmatriculare … şi semiremorca cu
numărul de înmatriculare … din direcţia mun. R., spre com. D., iar în spatele acestuia circula
în aceeaşi direcţie, un număr de 2 sau 3 autovehicule, în urma cărora circula numitul AA, care
conducea autoturismul marca O…, cu nr. de înmatriculare …, avându-l ca pasager pe locul
din dreapta faţă, pe persoana vătămată DF.
Ajungând la km 75+350 m, inculpatul MI a semnalizat intenţia de schimbarea a
direcţiei de mers spre stânga, fără însă să se asigure în mod corespunzător, astfel după cum
prevăd disp. art. 54 din O.U.G. 195/2002, motiv pentru care nu a observat că în depăşirea sa
se angajase autoturismul O… cu nr. de înmatriculare … condus de numitul AA, care depăşise
celelalte autovehicule aflate în faţa sa, efectuând virajul la stânga, pentru a intra pe un teren
agricol situat pe partea stângă a părţii carosabile.
Autoturismul marca O… cu nr. de înmatriculare …, condus de către numitul AA,
angajat în depăşirea autovehiculul condus de inculpatul MI, care circula în aceeaşi direcţie de
mers, a intrat în coliziune cu acesta, care a efectuat manevra de virare spre stânga, fără a se
asigura corespunzător.
Impactul dintre cele două autovehicule a avut loc între partea dreapta faţă a
autoturismului condus de numitul AA şi roata stânga spate a autotractorului condus de
inculpat, iar în urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto AA, precum şi a
persoanei vătămate DF, pasager pe locul din dreapta faţă în autoturismul O…, ambii fiind
transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean S., unde li s-au acordat îngrijiri medicale.
Persoana vătămată DF a fost diagnosticat cu diagnosticul "policontuzionat; accident
rutier; traumatism cranio-cerebral cu pierderea conştientei; contuzie toracică; observaţie
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fractură femur drept", leziuni pentru care a necesitat un număr de 80-90 zile îngrijiri medicale
(certificat medico-legal nr… din 16.10.2012).
Celor doi conducători auto li s-au prelevat probe biologice de sânge, rezultatele fiind
negative în ambele cazuri.
Conform certificatului medico-legal nr… din 28.01.2014, completare la CML
nr…/16.10.2012 (valabil numai împreună cu CML …/16.10.2012) şi confirmat de raportului
de expertiză nr... din 13.10.2014 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală S., rezultă că
timpul total de îngrijiri medicale pe care le-a necesitat persoana vătămată DF este de 110 –
120 zile de îngrijiri medicale şi că prezintă o deficienţă funcţională uşoară (incapacitate
adaptativă) 20% pentru o perioadă de 6 luni, de la data examinării persoanei vătămate, cu
ocazia efectuării expertizei, respectiv data de 16.10.2014, iar între cele două certificate
medico-legale, menţionate mai sus, există legătură de cauzalitate (f 216 – 217 – dosar
urmărire penală).
Din raportul de expertiză tehnică nr. 677/10.07.2013 al Biroului local de expertize
tehnice judiciare S., rezultă următoarele :
„În data de 29.09.2012, în jurul orei 07:20, autoturismul marca O…, cu numărul de
înmatriculare …, condus de AA, se deplasa pe DN 17 A, din direcţia R. spre localitatea D. cu
o viteză de 93-95 km/h.
Când a ajuns la km 75+350 m, după ce a depăşit o coloană de autovehicule,
conducătorul auto AA se angajează în depăşirea autotrenului rutier marca D… + semiremorca
S…, cu nr.de înmatriculare …+…, condus de MI, ce se deplasa cu viteza de 10-15 km/h.
Când autoturismul, deplasându-se pe contrasens pentru efectuarea depăşirii, a ajuns la o
distanţă de aproximativ 70 metri de autotrenul rutier, acesta a început efectuarea virajului la
stânga în vederea intrării pe un câmp alăturat drumului.
Surprins de manevra vehiculului depăşit, conducătorul auto AA acţionează sistemul de
frânare dar cu toată această acţiune, impactul nu mai poate fi evitat, acesta având loc între
partea dreapta faţă a autoturismului şi roata stânga spate a autotractorului.
După producerea impactului, autoturismul se roteşte cu aproximativ 90 grade spre
stânga, autotrenul rutier rulând până la oprire aproximativ 7,5 metri pe terenul alăturat
drumului.
În urma producerii accidentului rutier s-a produs vătămarea conducătorului auto AA şi
a pasagerului din autoturismul condus de acesta, precum şi avarierea autovehiculelor.
Manevrele executate de cei doi conducători auto (semnalizare, depăşirea şi modalitatea
de depăşire a altor autovehicule, etc.) în momentele premergătoare producerii accidentului
rutier pot fi probate doar pe cale testimonială.
În momentul premergător producerii accidentului rutier autoturismul condus de AA se
deplasa cu o viteză de 93-95 km/h, iar autotrenul rutier condus de MI se deplasa cu o viteză de
10-15 km/h.
Conducătorul auto AA a încălcat prevederile art.49 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002 R
deoarece a condus autoturismul cu o viteză mai mare decât cea permisă pe sectorul respectiv
de drum.
Conducătorul auto MI a încălcat prevederile art.54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002
R, deoarece nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
Producerea accidentului rutier putea fi evitată dacă :
- conducătorul auto AA ar fi condus autoturismul cu o viteză mai mică de 54 km/h ;
- conducătorul auto MI s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
(f 86 – 97 – dosar urmărire penală).”
În acord cu cele reţinute de către prima instanţă, Curtea a constatat că accidentul rutier
s-a produs ca urmare a nerespectării de către inculpatul MI a prevederilor art. 54 alin. (1) din
O.U.G. nr. 195/2002, întrucât acesta nu s-a asigurat în mod corespunzător la efectuarea
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virajului la stânga, motiv pentru care nu a observat autoturismul marca O… cu numărul de
înmatriculare …, condus de numitul AA, ce se antrenase deja în manevra de depăşire,
împrejurare care rezultă din modul de poziţionare a urmelor de frânare pe sensul de mers D. –
R., deci pe contrasensul direcţiei de circulaţie a celor două autovehicule, lungimea urmelor de
frânare, de 38,5 metri, precum şi locul impactului dintre cele două autovehicule.
Aceste aspecte rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului, raportul de
expertiză tehnică auto efectuat în cauză, coroborate cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză,
din care rezultă că inculpatul a semnalizat intenţia de schimbare a direcţiei de mers, dar nicio
declaraţie nu confirmă faptul că inculpatul se şi asigurase în mod corespunzător în momentul
efectuării manevrei, respectiv că aceasta se putea efectua fără a pune în pericol siguranţa
celorlalte autovehicule aflate în trafic, iar simpla semnalizare de către inculpat a intenţiei sale
de a vira la stânga nu îl absolvă pe acesta de vinovăţie, atât timp cât acesta avea şi obligaţia de
a se asigura că manevra pe care urma să o facă nu îi pune în pericol pe ceilalţi participanţi la
trafic.
În acest sens, Curtea a avut în vedere că inclusiv declaraţia martorului PGM, la care a
făcut referire inculpatul, prin apărător, cu ocazia susţinerii apelului, din care rezultă faptul că
autocamionul condus de către inculpat semnalizase, într-adevăr, intenţia de a vira spre stânga,
fără însă a rezulta că inculpatul şi-a îndeplinit şi cealaltă obligaţie prevăzută de lege pentru
efectuarea acelei manevre.
Astfel, în conformitate cu disp. art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002,
„Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de
ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o
altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să
efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se
asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi
participanţi la trafic.”
Deşi inculpatul a susţinut faptul că vinovăţia în ceea ce priveşte producerea
accidentului revine conducătorului autoturismului, Curtea a constatat că din raportul de
expertiză tehnică nr…/10.07.2013 al Biroului local de expertize tehnice judiciare S., rezultă
că inculpatul MI a încălcat prevederile art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, întrucât nu sa asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga, producerea accidentului rutier
putând fi evitată dacă numitul AA ar fi condus autoturismul cu o viteză mai mică de 54 km/h,
iar inculpatul MI s-ar fi asigurat în mod corespunzător la efectuarea virajului la stânga.
Prin urmare, Curtea a constatat că este neîntemeiată critica referitoare la faptul că
prima instanţă nu a avut în vedere concluziile raportului de expertiză efectuate în cauză.
Astfel, din coroborarea probelor administrate în cauză, rezultă că în situaţia în care
inculpatul ar fi respectat în totalitate disp. art. art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, în
sensul de a se asigura că poate efectua virajul la stânga fără să perturbe circulaţia sau să pună
în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, acesta ar fi putut evita accidentul, întrucât
ar fi sesizat în timp util autoturismul marca O…, cu numărul de înmatriculare …, condus de
către numitul AA şi nu ar fi intrat în coliziune cu acesta, culpa inculpatului constând în aceea
că, aşa după cum s-a arătat, acesta nu s-a asigurat în mod corespunzător la efectuarea virajului
la stânga, motiv pentru care nu a observat autoturismul marca O… cu numărul de
înmatriculare …, ce se antrenase deja în manevra de depăşire.
Deşi din raportul de expertiză tehnică nr.../10.07.2013 al Biroului local de expertize
tehnice judiciare S. rezultă că în momentul premergător producerii accidentului rutier numitul
AA se deplasa cu o viteză de 93 – 95 km/h, în mod corect prima instanţă a apreciat că acestuia
nu i se poate reţine vreo culpă, în condiţiile în care producerea accidentului rutier putea fi
evitată doar dacă ar fi condus autoturismul cu o viteză mai mică de 54 km/h, astfel încât nu
are relevanţă faptul că autoturismul circula cu o viteză care depăşea uşor viteza maximă legală
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de 90 km/h. În ceea ce priveşte motivul invocat de către inculpat în apărare, în sensul că
numitul AA ar fi încălcat dispoziţiile din Regulamentul circulaţiei rutiere, privind depăşirea
unei coloane de autovehicule, instanţa de fond a apreciat în mod corect că în cauză nu au fost
identificate probe din care să rezulte acest lucru, simpla depăşire a două sau trei autovehicule
aflate în trafic, în aceeaşi direcţie de deplasare, aflate una după cealaltă, neconstituind în mod
cert o coloană de autovehicule.
De asemenea, deşi s-a criticat faptul că prima instanţă nu a avut în vedere informaţiile
înregistrate pe diagrama tahograf, Curtea a constatat că şi această critică este neîntemeiată,
întrucât prin răspunsul la suplimentul la raportul de expertiză efectuat de către expertul tehnic
(f 65 – dosar apel), s-a arătat că expertul nu a utilizat informaţiile fixate în diagrama tahograf,
întrucât aceste informaţii (viteze de deplasare, distanţe parcurse etc) nu influenţează şi nu
modifică concluziile stabilite în expertiza tehnică, precizându-se că în analiza dinamicii
accidentului rutier prezintă o relativă importanţă doar viteza de deplasare a autotrenului rutier
în momentul imediat premergător apariţiei stării de pericol (determinată analitic). S-a mai
reţinut că determinarea cinematicii accidentului rutier (viteze de deplasare, traiectorii ante şi
postimpact), clarificată în raportul de expertiză, s-a făcut prin stabilirea unui moment de
referinţă al producerii accidentului rutier, acesta fiind stabilit ca fiind momentul apariţiei stării
de pericol pentru conducătorul autoturismului marca O..., atunci când autotrenul rutier a
început efectuarea virajului spre stânga. Raportat la acest moment, expertul a procedat la
poziţionarea autovehiculelor pe partea carosabilă, constatând că autoturismul marca O… se
afla deja angajat în depăşirea autotrenului rutier (dovadă fiind urmele de frânare generate la
locul producerii accidentului rutier), deplasându-se pe contrasens, iar autotrenul rutier se
deplasa pe sensul său de mers (în caz contrar, conducătorul auto AA nu s-ar mai fi angajat în
depăşire deoarece spaţiul dintre autotren şi marginea din stânga drumului ar fi fost insuficient
pentru finalizarea depăşirii).
În consecinţă, apare ca fiind neîntemeiată solicitarea formulată de către apărare, în
sensul de a se dispune achitarea inculpatului în temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală
rap. la art. 16 lit. c Cod procedură penală, întrucât probele legal administrate în cauză au
răsturnat în mod neîndoielnic prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul apelant,
făcându-se dovada certă şi indubitabilă a săvârşirii infracţiunii reţinută în sarcina lui prin
sentinţa penală apelată, care întruneşte elementele constitutive atât sub aspectul laturii
obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, inculpatul acţionând cu vinovăţia cerută de
lege.
În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei deduse judecăţii, Curtea a avut în
vedere faptul că la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Noul Cod penal, care la art. 5
prevede că „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei
au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.
La stabilirea legii mai favorabile, se impune a se avea în vedere instituţiile de drept
penal substanţial privite comparativ în raport de succesiunea în timp a actelor normative,
urmând ca, în mod unitar, să se aplice legea penală care, în ansamblu, este cea mai favorabilă
inculpatului, nefiind, deci, admisă, crearea unei a treia legi.
În acest sens este şi decizia nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale, publicată în
M.Of. nr. 372/20.05.2014, prin care s-a admis o excepţie de neconstituţionalitate şi s-a
constatat că dispoziţiile art. 5 din Noul Cod penal sunt constituţionale doar în măsura în care
nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai
favorabile.
Prin urmare, în aprecierea legii penale mai favorabile, se impune aplicarea legii penale
în mod global, iar nu pe instituţii autonome.
Astfel, este de observat faptul că printre motivele pentru care s-a impus adoptarea unui
nou Cod penal, se regăsesc şi cele referitoare la cuantumul sancțiunilor pedepselor prevăzute
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de Codul penal din 1969, la individualizarea sancțiunilor și la mijloacele de reintegrare a
persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
În acest sens, în Noul Cod penal a fost introdusă o nouă instituţie, prevăzută de art. 83,
respectiv amânarea aplicării pedepsei, care la alin. (1) prevede că:
„(1) Instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de
supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau
închisoarea de cel mult 2 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia
cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a
împlinit termenul de reabilitare;
c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii;
d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii,
de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii,
precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei
pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă
determinată.”
Este de observat că în speţă, toate condiţiile prevăzute de textul de lege sus-menţionat
sunt îndeplinite, astfel încât, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior
săvârşirii infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea imediată a unei
pedepse nu ar fi necesară, impunându-se însă supravegherea conduitei acestuia pentru o
perioadă determinată, prima instanţă individualizând în mod corect sancţiunea aplicată
inculpatului.
Prin urmare, amânarea aplicării pedepsei stabilite, cu instituirea obligaţiilor prevăzute
de art. 85 alin. (1) din Noul Cod penal pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, este
suficientă pentru reeducarea inculpatului, această sancţiune fiind în măsură să răspundă
cerinţelor de sancţionare, coerciţie şi reeducare şi să asigure scopul de prevenţie generală.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, Curtea a constatat că în mod corect prima
instanţă a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale.
Astfel, izvorul răspunderii civile îl reprezintă acele principii de echitate socială,
consacrate în art. 1357 alin. (1) Cod civil, potrivit căruia „Cel care cauzează altuia un
prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.”
Din prevederile legale sus-menţionate, rezultă că pentru angajarea răspunderii civile
delictuale se cer a fi întrunite cumulativ câteva condiţii, şi anume: existenţa unei fapte ilicite,
existenţa unui prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul constând în
intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat, precum şi existenţa unui raport de
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.
Curtea a constatat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în
persoana inculpatului MI, întrucât ca urmare a conduitei sale culpabile, partea vătămată DF a
încercat atât un prejudiciu material, cât şi un prejudiciu moral.
În ceea ce priveşte cuantumul materiale la plata cărora a fost obligat inculpatul în
favoarea părţii civile DF, Curtea a constatat că acestea au fost în mod corect stabilite de către
prima instanţă, având în vedere declaraţiile martorilor AF (f 236 – dosar fond) şi PBN (f 237
– dosar fond) audiaţi în cauză, precum şi înscrisurile aflate la dosar (f 224 – 233 – dosar
fond), cuantumul acestor daune fiind compus din contravaloarea sumelor de bani cheltuite de
către partea civilă pe timpul cât a necesitat îngrijiri medicale, aceasta aflându-se pentru o
perioadă de timp imobilizată la pat şi având nevoie de ajutorul unei alte persoane, pentru a se
putea deplasa.
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În ceea ce priveşte cuantumul daunelor morale, acesta se stabileşte în raport cu
consecinţele negative suferite de către persoana vătămată, importanţa valorilor lezate, măsura
în care i-au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost concepute consecinţele
vătămării şi măsura în care i-a fost afectată situaţia personală.
În vederea acordării daunelor morale, persoana vătămată nu trebuie să dovedească
prejudiciul sub aspect valoric, aceasta fiind obligată doar a produce acel minim de argumente
şi indicii din care să rezulte afectarea sa, de natură a duce la concluzia prejudicierii morale,
exigenţă îndeplinită în speţa de faţă.
Astfel, Curtea a reţinut că drepturile care privesc existenţa şi integritatea fizică şi
morală a persoanei sunt drepturi personale nepatrimoniale, drepturi subiective care nu au un
conţinut economic. Este evident că în urma vătămării corporale suferite ca urmare a
accidentului rutier, partea civilă DF a încercat şi un prejudiciu moral, participarea sa la viaţa
socială şi de familie fiind afectată în mod negativ comparativ cu situaţia anterioară săvârşirii
infracţiunii.
În ceea ce priveşte compensaţiile băneşti care se acordă cu titlu de daune morale, este
de evidenţiat că acestea sunt destinate pentru a atenua sau alina suferinţele fizice sau psihice
ale victimelor, iar sumele acordate trebuie să aibă efecte strict compensatorii, fără ca acestea
să se transforme în amenzi excesive pentru autorii daunelor şi nici în venituri nejustificate
pentru victimă, regulile de evaluare a prejudiciului moral impunându-se a fi unele care să
asigure o satisfacţie morală pe baza unei aprecieri în echitate.
Întrucât la stabilirea daunelor morale nu se poate apela la probe materiale, cuantumul
acestora rămâne la latitudinea instanţei iar, în speţa de faţă, Curtea a apreciat că suma
solicitată cu titlu de daune morale – 500.000 lei este excesivă, având în vedere faptul că
răspunderea civilă delictuală este menită să acopere un prejudiciu, iar nu să asigure un câştig.
Prin urmare, despăgubirile acordate cu titlu de daune morale trebuie să prezinte un
raport rezonabil de proporţionalitate cu atingerea adusă valorilor sociale ocrotite, intensitatea
şi gravitatea atingerii adusă acestora. În cuantificarea prejudiciului moral, aceste condiţii sunt
subordonate condiţiei aprecierii rezonabile pe o bază echitabilă corespunzătoare prejudiciului
real şi efectiv produs părţii vătămate, astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără justă
cauză a acesteia.
Astfel, aşa după cum a reţinut şi instanţa supremă,
„Scopul acordării daunelor morale constă în realizarea, în primul rând, a unei satisfacţii
morale pentru suferinţe de acelaşi ordin, iar nu a unei satisfacţii patrimoniale.
Este motivul pentru care aprecierea unor asemenea daune se realizează în echitate şi
păstrând principiul proporţionalităţii şi justului echilibru între natura valorilor lezate şi sumele
acordate.
Fiind vorba de prejudicii morale ele nu pot fi reparate strict prin echivalentul lor în
bani, întrucât valorile ocrotite nu pot fi evaluate în bani, existând practic o incompatibilitate
între natura nepatrimonială a prejudiciului şi caracterul patrimonial al despăgubirii.
Faptul că reparaţia trebuie să fie una echitabilă presupune că nu se poate ignora natura
valorilor nesocotite dar şi că ea nu se poate constitui în temei al îmbogăţirii, întrucât, în caz
contrar, s-ar deturna finalitatea acordării unor astfel de daune, care, aşa cum s-a menţionat,
trebuie să se producă, în primul rând, pe plan afectiv şi moral.
Prin urmare, chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse
acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanţa are posibilitatea să aprecieze
intensitatea şi gravitatea lor şi să stabilească, dacă şi în ce cuantum, o sumă de bani este
potrivită pentru a repara prejudiciul moral produs.” (ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate
intelectuală, decizia civilă nr. 5567 din 29 iunie 2011).
În acest sens, instanţa de apel a avut în vedere că atât Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atunci când acordă despăgubiri morale, nu
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operează cu criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o
apreciere subiectivă a circumstanţelor particulare ale cauzei, relativ la suferinţele fizice şi
psihice pe care le-au suferit victimele unui accident de circulaţie, precum şi consecinţele
nefaste pe care acel accident le-a avut cu privire la viaţa lor particulară, astfel cum acestea
sunt evidenţiate prin probele administrate.
Astfel, în materia daunelor morale, atât jurisprudenţa naţională, cât şi hotărârile Curţii
de la Strasbourg pot furniza judecătorului cauzei doar criterii de estimare a unor astfel de
despăgubiri şi, respectiv, pot evidenţia limitele de apreciere a cuantumului acestora, iar faţă de
argumentele prezentate mai sus, instanţa de control judiciar apreciază că suma acordată prin
sentinţa penală apelată cu titlu de daune morale este în deplină concordanţă cu dispoziţiile
legale în materie.
Este fără putinţă de tăgadă că partea civilă DF a suferit traume fizice şi psihice
accentuate, ca urmare a accidentului rutier provocat de către inculpat, Curtea necontestând, în
raport de toate elementele de la dosar (acte medicale, declaraţii de martori) că suferinţele
părţii civile au fost unele accentuate, acesteia fiindu-i limitată posibilitatea de a desfăşura
activităţi cotidiene, provocându-i-se, în acelaşi timp, şi suferinţe fizice însemnate. Dar, cu
toate acestea, se impune menţinerea unei proporţionalităţi între suferinţele provocate, care,
deşi nu pot fi cuantificate, trebuie cel puţin estimate, raportat la circumstanţele particulare ale
cauzei.
În consecinţă, având în vedere cuantumul mediu al daunelor morale acordate de către
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele în care aceasta constată încălcări ale
drepturilor prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale şi întrucât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului are o aplicare
directă în dreptul intern, Curtea a apreciat, în contextul circumstanţelor cauzei, fără a
minimaliza în vreun fel suferinţele reale ale părţii civile DF, că acordarea sumei de 50.000 lei
cu titlu de daune morale este de natură a compensa prejudiciul moral încercat de către aceasta
ca urmare a infracţiunii săvârşite de către inculpat.
Referitor la solicitarea de a se acorda şi dobânda legală (formulată prin cererea de
constituire ca parte civilă formulată de către persoana vătămată DF – f 192 – 197 – dosar
fond), Curtea a constatat că aceasta este întemeiată, întrucât dobânda reprezintă o sancţiune
(daune moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată), prin acordarea căreia se urmăreşte
sancţionarea debitorului pentru executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă.
De asemenea, Curtea a avut în vedere şi faptul că în cazul răspunderii civile delictuale,
daunele materiale sunt certe încă de la data cauzării prejudiciului în patrimoniul creditorului
(în speţă, de la data producerii accidentului ce a condus la vătămarea corporală a părţii civile
DF – 29.09.2012), autorul faptei prejudiciabile sau persoana răspunzătoare fiind de drept pusă
în întârziere, împrejurare care justifică acordarea de la acel moment a dobânzii legale,
calculată până la data achitării integrale a debitului.
În ceea ce priveşte daunele morale însă, acestea aveau un caracter incert la data
producerii accidentului, fiind stabilite şi cuantificate în mod definitiv abia la momentul
pronunţării prezentei decizii, astfel încât dobânzile pentru aceste daune nu pot fi raportate
decât la perioada începând cu data pronunţării prezentei decizii, până la achitarea integrală a
debitului.
Curtea a constatat că în conformitate cu disp. art. 49, 50 din Legea nr. 136/2005 din 29
decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România,
Art. 49: „Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru
prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de
vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în
conformitate cu:
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a) legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi
cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut
în contractul de asigurare;
b) legislaţia românească în vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăţeni
ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii
în care este valabil tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, dacă nu există
birou naţional pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.
Art. 50: Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le
plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare
corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele
aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel
vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului respectiv.
Se acordă despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de
despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se află în întreţinerea proprietarului ori
conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.
Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile
aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul,
numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu
proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau
proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea
accidentului.”
De asemenea, potrivit disp. art. 54 alin. (1) din Legea nr. 136/2005 din 29 decembrie
1995 privind asigurările şi reasigurările în România, „Despăgubirea se stabileşte şi se
efectuează conform art. 43 şi 49, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre
judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în
proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de
răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea
obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de
intervenienţi forţaţi.”
În consecinţă, Curtea a apreciat că se impune obligarea asigurătorului de răspundere
civilă SC E. SA, prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului asigurat, să
plătească pentru inculpat, părţii civile DF, suma de 5.000 lei cu titlu de daune materiale, la
care se adaugă dobânda legală, ce se va calcula de la data producerii accidentului –
29.09.2012, până la data achitării integrale a debitului şi suma de 50.000 lei cu titlu de daune
morale, la care se adaugă dobânda legală, ce se va calcula de la data pronunţării prezentei
decizii – 24.06.2015, până la data achitării integrale a debitului.
În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la faptul că partea civilă DF necesită o
intervenţie chirurgicală la genunchi, pe care partea civilă nu şi-o permite în prezent, Curtea a
constatat că acesta nu reprezintă un motiv întemeiat pentru a se proceda la majorarea sumei
acordate de către instanţa de fond cu titlu de daune morale.
Astfel, suma reprezentând o intervenţie chirurgicală viitoare pe care partea civilă nu şio permite în prezent ar reprezenta un prejudiciu material, care excede sumei de 5.000 lei cu
titlu de daune materiale cu care persoana vătămată DF s-a constituit parte civilă în cauză
conform cererii aflate la filele 192–197 dosar, iar potrivit dispoziţiilor art. 19 Cod procedură
penală, soluţionarea acţiunii civile în procesul penal este guvernată de dispoziţiile legii civile,
principiul de bază în procesul civil, aplicabil inclusiv în materia răspunderii civile delictuale,
fiind cel al disponibilităţii. Acest principiu cuprinde dreptul de a porni sau nu acţiune, de a
determina limitele pretenţiilor formulate, de a renunţa la judecată sau la dreptul subiectiv, de a
achiesa la pretenţii şi de a stinge litigiul printr-o tranzacţie, de a exercita sau nu calea de atac etc.
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Or, prin depunerea cererii de constituire ca parte civilă, persoana vătămată DF şi-a
determinat deja limitele pretenţiilor formulate cu titlu de daune materiale, prin solicitarea
obligării asiguratorului de răspundere civilă a sumei de 5.000 lei cu titlu de daune materiale,
reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate cu transportul la spital şi cu tratamentul
efectuat pentru vindecare.
De altfel, Curtea a constatat că suma reprezentând o intervenţie chirurgicală viitoare
pe care partea civilă nu şi-o permite în prezent reprezintă o cheltuială care este probabil să se
efectueze în viitor de către partea civilă, iar în afara unei motivări teoretice, nu există nicio
dovadă a certitudinii privind întinderea acestui prejudiciu viitor şi a împrejurărilor că această
cheltuială se va efectua, un astfel de prejudiciu fiind incert.
11. Caracterul personal al împăcării pe latură penală, în cadrul unui acord de
mediere.
Legea medierii nr. 192/2006 presupune, printre altele, participarea la actul de
mediere a persoanelor implicate în conflictul penal, fiind vorba, aşadar, de o înţelegere cu
caracter personal, astfel că posibilitatea încheierii lui (sub aspectul împăcării pe latură
penală) nu constituie un drept ce poate fi transmis pe cale succesorală. Legiuitorul a acordat
persoanelor vătămate dreptul de a dispune privind răspunderea penală a făptuitorului în
cazul comiterii anumitor infracţiuni, drept în baza căruia se mediază.
Cum în cauză acest acord nu s-a realizat cu toate persoanele implicate în conflictul
penal, una dintre părţile civile decedând pe parcursul procesului penal, Curtea a avut în
vedere efectele acordului de mediere doar cu privire la latura civilă a cauzei.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 199 din 24.02.2016)
Prin decizia nr. 199 din 24.02.2016 a Curţii de Apel Suceava, în temeiul art. 421 pct.2
lit. a Cod procedură penală, s-au admis admite apelurile declarate de inculpații A.N. și Z.M.
împotriva sentinței penale nr.3104 din data de 10.12.2013 pronunțată de Judecătoria Botoșani
în dosar nr. 99../193/2013, a fost desfiinţată în totalitate sentința penală mai sus-menționată și
în rejudecare, în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, a fost schimbată încadrarea
juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului A.N. din trei infracţiuni de furt calificat,
prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 37
lit. b Vechiul Cod penal, în infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 alin. (1), art. 209
alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Vechiul Cod penal şi art. 41
alin. (2) Vechiul Cod penal.
În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, a fost schimbată încadrarea juridică
a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Z.M. din trei infracţiuni de furt calificat, prev. de art.
208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal în infracţiunea de furt calificat,
prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 41
alin. (2) Vechiul Cod penal.
În baza art. 17 alin. (2) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b teza I Cod procedură penală,
raportat la art. 19 din Legea nr. 255/2013, în referire la art. 181 Vechiul Cod penal, cu
aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, a fost achitat inculpatul A.N. pentru săvârşirea infracţiunii
de furt calificat, prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal, cu
aplicarea art. 37 lit. b Vechiul Cod penal şi art. 41 alin. (2) Vechiul Cod penal.
În temeiul art. 91 lit. a combinat cu art. 181 Vechiul Cod penal, i s-a aplicat
inculpatului A.N. sancţiunea administrativă amendă în cuantum de 1.000 lei.
În baza art. 17 alin. (2) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b teza I Cod procedură penală,
raportat la art. 19 din Legea nr. 255/2013, în referire la art. 181 Vechiul Cod penal, cu
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aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, a fost achitat inculpatul Z.M. pentru săvârşirea infracţiunii
de furt calificat, prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal cu
aplicarea art. 41 alin. (2) Vechiul Cod penal.
În temeiul art. 91 lit. a combinat cu art. 181 Vechiul Cod penal, i s-a aplicat
inculpatului Z.M. sancţiunea administrativă amendă în cuantum de 1.000 lei.
În temeiul art. 19 alin. (1), (2) Cod procedură penală rap. la art. 397 alin. (1) Cod
procedură penală, s-a constatat că inculpaţii au achitat: părţii civile P.M., suma de 350 lei,
părţii civile D.C., suma de 1.000 lei şi numitei D.E., succesoare a părţii civile D.E. (decedat),
suma de 200 lei, cu titlu de daune materiale, prejudiciile cauzate prin infracţiunile comise
fiind astfel integral recuperate.
În temeiul art. 275 alin. (1) pct.1 lit. c Cod procedură penală, a fost obligat fiecare
dintre inculpaţii A.N. şi Z.M. la plata către stat a câte 250 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare
din prima instanţă.
În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel,
avansate de stat, au rămas în sarcina acestuia, din care suma de 360 lei reprezentând onorariu
avocat oficiu inculpat A.N. se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul S.
Pentru a se pronunţa în acest sens, Curtea a reţinut următoarele:
Prin sentința penală nr. 3104 din data de 10.12.2013 pronunțată de Judecătoria Botoșani
în dosar nr.9990/193/2013, a fost condamnat inculpatul A.N. pentru săvârşirea infracţiunii de
furt calificat, prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i) Cod penal cu
aplicarea art. 37 lit. (b) Cod penal, art. 3201 alin. (7) Cod procedură penală (fapta din
17.01.2012) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.
A fost condamnat inculpatul A.N. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev.
de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i) Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. (b)
Cod penal, art. 3201 alin. (7) Cod procedură penală (fapta din 21.01.2012) la pedeapsa de 3
(trei) ani închisoare.
A fost condamnat inculpatul A.N. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de
art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i) Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. (b) Cod
penal, art. 3201 alin. (7) Cod procedură penală (fapta din 03.02.2012) la pedeapsa de 3 (trei)
ani închisoare.
În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele stabilite prin
prezenta hotărâre, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, şi anume pe cea de 3
(trei) ani închisoare, în regim de detenţie.
În conformitate cu dispoziţiile art. 71 alin. (1), (2) Cod penal, s-a aplicat inculpatului, pe
durata executării pedepsei închisorii, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de
art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. Cod penal.
A fost condamnat inculpatul Z.M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de
art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. (7)
Cod procedură penală (fapta din 17.01.2012) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
A fost condamnat inculpatul Z.M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de
art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i) Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. (7)
Cod procedură penală (fapta din 21.01.2012) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
A fost condamnat inculpatul Z.M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de
art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. (a), (g) şi (i) Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. (7)
Cod procedură penală (fapta din 03.02.2012) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
S-a constatat că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr.
205/28.01.2013 pronunţată de Judecătoria Botoşani şi infracţiunile pentru care inculpatul a fost
condamnat prin prezenta sunt concurente.
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În baza art. 865 Cod penal, s-a anulat beneficiul suspendării executării pedepsei sub
supraveghere de 8 luni închisoare aplicată inculpatului prin sent. pen. nr. 205/28.01.2013
pronunţată de Judecătoria Botoşani, definitivă prin nerecurare la data de 11.02.2013.
S-a contopit, conform art. 33 lit. a Cod penal, pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr.
205/28.01.2013 a Judecătoriei Botoşani cu pedepsele stabilite prin prezenta, urmând ca
inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea şi anume de 2 ani închisoare, sporită cu 6 luni,
urmând ca, în final, să execute 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, în regim de detenţie.
În baza dispoziţiilor art. 71 alin. (1), (2) Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa
accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) Cod penal.
În baza art. 36 alin. (1), (3) Cod penal, s-a dedus din pedeapsa stabilită perioada
reţinerii şi arestării preventive din 22.10.2012 – 15.11.2012, conform sentinţei penale nr.
205/28.01.2013 pronunţată de Judecătoria Botoşani.
În temeiul art. 14 alin. (3) şi art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, s-a admis acţiunea
civilă având ca obiect obligarea inculpaţilor la plata sumei de 200 lei reprezentând
despăgubiri materiale către partea vătămată D.E. şi au fost obligați inculpaţii, în solidar între
ei, la plata acestei sume către partea menţionată (fapta din 17.01.2012).
În temeiul art. 14 alin. (3) şi art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, s-a admis acţiunea
civilă, ce are ca obiect obligarea inculpaţilor la plata sumei de 1.000 lei reprezentând
despăgubiri materiale către partea vătămată D.C. şi au fost obligați inculpaţii, în solidar între
ei, la plata acestei sume către partea menţionată (fapta din 21.01.2012).
În temeiul art. 14 alin. (3) şi art. 346 alin. (1) Cod procedură penală, s-a admis acţiunea
civilă, ce are ca obiect obligarea inculpaţilor la plata sumei de 350 lei reprezentând
despăgubiri materiale către partea vătămată P.M. şi au fost obligați inculpaţii, în solidar între
ei, la plata acestei sume către partea menţionată (fapta din 03.02.2012).
În temeiul art. 191 alin. (1) Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul A.N. să
plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 450 lei.
În temeiul art. 191 alin. (1) Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul Z.M. să
plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 650 lei.
Pentru a hotărî astfel, a reținut prima instanță că prin rechizitoriul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Botoşani nr. 377/P/2012 din data de 26 aprilie 2013 s-a dispus trimiterea în
judecată a inculpaţilor A.N., pentru săvârşirea infracţiunii furt calificat (3 infracţiuni), prev. de
art. 208 alin.(l) - 209 alin. (1), lit. a), g) şi i) Cod penal, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b)
Cod penal şi Z.M., pentru săvârşirea infracţiunii furt calificat (3 infracţiuni), prev. de art. 208
alin.(l) - 209 alin. (1), lit. a), g) şi i) Cod penal.
La cercetarea judecătorească inculpatul, legali citaţi, s-au prezentat în instanţă şi în
declaraţiile de la filele, 57, 58 dosar au arătat că recunosc comiterea infracţiunilor pentru care
au fost trimişi în judecată şi le regretă şi solicită ca judecata să se desfăşoare pe baza probelor
administrate în cursul urmăririi penale pe care şi le însuşesc.
Coroborând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut ca temeinic dovedită
următoarea situaţie de fapt:
1. În seara zilei de 17.01.2012, în jurul orei 20.00, după lăsarea întunericului, inculpaţii
A.N. şi Z.M. au pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea locuinţei părţii vătămate D.E., iar
dintr-o poiată neasigurată au sustras un cocoş, patru găini şi un porumbel, valoarea
prejudiciului fiind de 200 de lei;
2. În seara zilei de 21.01.2012, în jurul orei 20.00, după lăsarea întunericului, inculpaţii
A.N. şi Z.M. au pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea locuinţei părţii vătămate D.C., iar
aici, prin forţarea sistemului de asigurare al uşii de la o poiată, au pătruns în interior de unde
au sustras doi cocoşi şi douăzeci şi două de găini, valoarea prejudiciului fiind de 1.000 de lei;
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3. În seara zilei de 03.02.2012, în jurul orei 18.00, după lăsarea întunericului, inculpaţii
AN şi ZM, prin forţarea lacătului, au pătruns în garajul părţii vătămate PM, de unde au sustras
o butelie de aragaz şi cantitatea de 35 1 de vin, valoarea prejudiciului fiind de 350 de lei.
În latură civilă, constatând îndeplinite condiţiile cumulative ale răspunderii civile
delictuale pentru fapta proprie pentru fiecare inculpat şi ale solidarităţii raportat la modalitatea
de săvârşire a infracţiunilor, a obligat inculpații la plata de despăgubiri civile.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpații, criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie.
Analizând cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile
art. 417 alin. (1), (2) art. 420 Cod procedură penală, curtea constată că apelurile sunt
întemeiate, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept a faptelor, dând o
justă interpretare probatoriului administrat în cauză.
Inculpații au comis faptele, pe care de altfel le-au recunoscut, beneficiind de disp. art.
320 ind.1 Cod procedură penală, în împrejurările pe larg expuse în considerentele hotărârii
atacate.
Relativ la acordul de mediere depus la dosar, instanța nu poate da curs cererii
formulate de către inculpați în sensul încetării procesului penal, în condiţiile art. 16 lit. g Cod
procedură penală.
Conform art. 16 lit. g Cod procedura penală, acțiunea penală nu poate fi pusă în
mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată, dacă a intervenit împăcarea
ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii.
Condițiile încheierii acordului de mediere penală sunt stipulate în Legea medierii
nr.192/2006 și presupune, printre altele, participarea persoanelor implicate în conflictul penal,
fiind vorba așadar de o înțelegere cu caracter personal, astfel că posibilitatea încheierii lui nu
constituie un drept ce poate fi transmis pe cale succesorală. Legiuitorul a acordat persoanelor
vătămate dreptul de a dispune privind răspunderea penală a făptuitorului în cazul comiterii
anumitor infracțiuni, drept în baza căruia se mediază.
Cum în cauză acest acord nu s-a realizat cu toate persoanele implicate în conflictul
penal, una din părțile civile decedând pe parcursul procesului penal, curtea va avea în vedere
efectele acestui acord doar cu privire la latura civilă a cauzei.
Așa fiind, curtea constată că inculpaților le este mai favorabilă legea penală veche.
Având în vedere datele comiterii faptelor, se poate afirma că activitatea ilicită
desfășurată de către inculpați este caracterizată de existenţa unei singure rezoluţii privind
săvârşirea tuturor acţiunilor, motiv pentru care în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură
penală, va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaților din trei
infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul
Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Vechiul Cod penal, în infracţiunea de furt calificat, prev.
de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i Vechiul Cod penal cu aplic. art. 41 alin. (2)
Vechiul Cod penal, precum și a dispoziţiile art. 37 lit. b Vechiul Cod penal în cazul
inculpatului A.N.
Potrivit art. 18/1 alin. (1) Vechiul Cod penal, nu constituie infracţiune fapta prevăzută
de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi
conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol
social al unei infracţiuni.
În aprecierea, în concret, a gradului de pericol social, trebuie să se ţină seama, potrivit
alin. (2) al aceluiaşi articol, de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de
împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă, precum şi de persoana şi
conduita făptuitorului.
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Pornind de la conţinutul prevederilor art.18/1 Vechiul Cod penal, față de toate
împrejurările comiterii faptelor, urmările produse, persoana și conduita inculpaților care au
avut o conduită constant sinceră pe parcursul procesului penal și au înțeles să acopere
prejudiciile cauzate, apreciază curtea că atingerea adusă valorii sociale ocrotite de lege în
acest caz a fost minimă, faptele fiind lipsite de gradul de pericol social al unor infracţiuni,
urmând a proceda în consecință.

12. Confiscarea special extinsă
Îndeplinirea condiţiilor de existenţă a confiscării extinse. Obligaţia acuzării de a
dovedi că bunurile supuse confiscării speciale extinse provin din activităţi infracţionale.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 184 din 22.02.2016,)
Prin sentinţa penală nr. 359 din data de 09.11.2015 pronunţată de Judecătoria Suceava
a fost condamnat inculpatul A.S.A. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de art. 270 alin. 3 raportat la
art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 alin.(10) Cod procedură penală, art. 75
alin. (1) lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin. (1) Cod penal.
În temeiul art. 67 alin. (1) Cod penal rap. la art. 68 alin. (1) lit. b Cod penal, s-a aplicat
inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66
alin. (1) lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o
durată de 2 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi
până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin.
(1), (2) Cod penal.
În temeiul art. 92 alin. (3) coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de
supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b Cod penal, s-a impus condamnatului să frecventeze un
program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în
colaborare cu instituţii din comunitate pe cheltuiala acestuia.
În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
condamnatul a fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului X. - Centrul de Plasament „S.”
X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.
96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere.
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Inculpatul A.M.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravată, prev. de art. 270 alin. (3) raportat la
art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, art. 75
alin. (1) lit. d Cod penal raportat la art. 76 alin. (1) Cod penal.
În temeiul art. 67 alin. (1) Cod penal rap. la art. 68 alin. (1) lit. b Cod penal, s-a aplicat
inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66
alin. (1) lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o
durată de 2 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la data rămânerii definitive a hotărârii şi
până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În temeiul art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere, pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin.
(1), (2) Cod penal.
În temeiul art. 92 alin. (3) coroborat cu art. 93 Cod penal, pe durata termenului de
supraveghere, condamnatul a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b Cod penal, s-a impus condamnatului să frecventeze un
program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în
colaborare cu instituţii din comunitate pe cheltuiala acestuia.
În temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal, a fost obligat condamnatul ca, pe parcursul
termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în
cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului X. - Centrul de
Plasament „S.” X. sau în cadrul Primăriei X., pe o perioadă de 100 de zile.
În baza art. 91 alin. (4) Cod penal, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.
96 Cod penal referitoare la cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub
supraveghere.
În temeiul art. 112 alin. (1) lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea cantităţii de 362
pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete
marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi
ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina,
bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava.
În temeiul art. 112 indice 1 Cod penal, s-a dispus confiscarea sumelor de 14.565 Euro,
50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi următoarelor bijuterii: o brăţară din metal de
culoare galbenă, cu zale dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de
aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu
lungimea de aproximativ 21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă,
ruptă, cu lungimea de aproximativ 12,2 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă uzată,
model 6 zale mari şi 6 zale mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de
aproximativ 23 cm; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu
aplicaţii din material plastic, de culoare galben; o pereche de cercei din metal de culoare
galbenă, cu striaţii la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model
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fantezie şi model grecesc la exterior; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, model
lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă albă/transparentă; o pereche de cercei din
metal de culoare galbenă,din care unul este rupt, model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă
atârnată, de nuanţă albă; un cercel din metal de culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un
inel de damă, din metal de culoare galbenă, model fantezie, având o piatră mare, ovală,
montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul acesteia; un inel bărbătesc, din metal de
culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un inel de damă, de culoare galbenă, cu
platou oval şi monogramă pe platou; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model
fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, cu piatră roşie, montată în
casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model floral şi piatră rotundă roşie; un
lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model zale plate, 3+1, având închizătorul rupt,
cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram şi cruciuliţă nedetaşabilă; un lănţişor din
metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu lungimea de aproximativ 56 cm, având
cruciuliţă şi pandant; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model zale plate, cu lungimea
de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la exterior, un pandant din metal de culoare
galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în zona centrală, fără verigă de suspensie; 2
fragmente brăţară din metal de nuanţă albă; 2 cercei uzaţi din metal de nuanţă albă; un lănţişor
din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea de aproximativ 52 cm; un colier din metal
de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre de nuanţă albă, având o lungime de
aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă; conform procesului verbal de
efectuare a percheziţiei domiciliare de la inculpatul A.S.A.
În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c Cod de procedură penală raportat la art. 249 alin. (1)
Cod procedură penală, s-a menţinut, până la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, măsura
asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul S. prin
ordonanţa din 16.04.2014.
În baza art.404 alin.4 lit. f Cod procedură penală, s-a dispus restituirea către
inculpatul A.S.A. a două telefoane mobile.
S-a constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F. Direcţia Regională Vamală I.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că inculpaţii A.S.A. şi A.M.I. au fost
trimiși în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă în formă agravată,
prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006 prin rechizitoriul
Parchetului de pe lângă Tribunalul S. din data de 16 ianuarie 2015.
În fapt, s-a reţinut că au fost efectuate activităţi de supraveghere tehnică, în urma
cărora a rezultat că numitul R.C.P., împreună cu diverşi membri ai familiei, achiziţionează
ţigări şi băuturi alcoolice de provenienţă ucraineană de la domiciliul numitului A.M.I., care
locuieşte în satul Ş., judeţul X., pe care ulterior le valorifică la diverse persoane.
În baza acestor date şi a rapoartelor de investigaţii efectuate de organele de cercetare
penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria S a solicitat emiterea unui mandat de supraveghere
tehnică a numărului de telefon 07...., folosit de R.P.C., dar şi autorizaţii de percheziţie
domiciliară pentru imobilele aparţinând numiţilor R.P.C. şi A.M.I., cereri încuviinţate de
judecător.
În urma interceptării convorbirilor telefonice efectuate de către R.P.C., a rezultat că
acesta comercializează, în mod constant, cantităţi reduse de ţigarete de contrabandă, de
provenienţă ucraineană la diverse persoane din localitate.
Avându-se în vedere informaţiile obţinute până în acel moment, la data de 14.04.2014
s-a dispus efectuarea percheziţiei la domiciliile numiţilor R.P.C., respectiv A.M.I., inclusiv la
adresa unde acesta din urmă locuia efectiv, la tatăl său, A.S.A.
Potrivit procesului verbal de percheziţie din data de 14.04.2014, la domiciliul
numitului R.P.C. nu au fost găsite bunuri a căror deţinere este interzisă de lege.
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În schimb, în urma percheziţiei domiciliare efectuate în comuna Ş., jud. X., unde
locuia efectiv A.M.I., a fost identificat tatăl acestuia din urmă, A.S.A., care a relatat că în
incinta imobilului sunt depozitate mai multe ţigarete de contrabandă, care ar aparţine lui
A.M.I., şi care s-ar afla atât în living-ul, cât şi în subsolul imobilului. De asemenea, a mai
arătat că în interiorul locuinţei se află o sumă de bani, dar fără a preciza cuantumul acesteia.
În urma percheziţiei domiciliare a fost identificată cantitatea de 440 pachete ţigarete
marca „Fest”, 89 pachete ţigarete marca „Winston” şi 834 pachete marca „Viceroy”, toate de
provenienţă ucraineană.
De asemenea, în interiorul imobilului au mai fost identificate sumele de 14.565 Euro,
50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut justifica. În plus,
au fost identificate mai multe bijuterii confecţionate din diverse metale.
Sumele de bani, respectiv obiectele de metal, ridicate de la A.S.A. au făcut obiectul
unui sechestru asigurator, în vederea evitării ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau sustragerii
de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau a confiscării extinse,
dar şi garantării recuperării prejudiciului produs ca urmare a săvârşirii infracţiunii, a
executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.
Avându-se în vedere faptul că autorizaţia de percheziţie privea şi anexele imobilului
situat în comuna Ş., jud. X., faptul că magazinul aparţinând I.F. A.I.A. se afla într-o anexă a
acestui imobil dar şi că magazinul avea ca obiect alimentaţie publică, s-a procedat, în prezenţa
administratorului A.I.A., la efectuarea unui control în incinta acestuia.
Astfel, în urma controlului efectuat în magazinul aparţinând IF A.I.A. au fost
identificate un număr de 273 pachete ţigarete marca Winston, 74 pachete marca Viceroy, 49
ţigarete marca Viceroy, 12 pachete marca Kent şi 25 pachete ţigarete marca Fest, 32 ţigarete
marca Fest, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile ucrainene, dar şi 29 litri dintr-un
lichid incolor, probabil alcool.
În total, a fost identificată şi ridicată cantitatea de 362 pachete ţigarete marca
„Winston”, 914 pachete ţigarete marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12
pachete ţigarete marca „Kent”, 32 bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca
„Viceroy”, toate cu timbru fiscal eliberat de autorităţile Republicii Ucraina.
Aşa cum se poate observa, în incinta I.F. A.I.A. se comercializau ţigarete de
contrabandă atât la pachet cât şi la bucată, ceea ce denotă o practică în acest sens.
Audiat în cauză, A.I.A. a precizat că deşi, în acte, el ar fi administratorul societăţii, în
realitate, cel care se ocupă de aprovizionarea şi comercializarea produselor este tatăl său
A.S.A., el neavând nicio legătură ce această societate.
La rândul său, A.S.A., audiat la data de 14.04.2014, a arătat că este administratorul de
fapt al I.F. A.I.A., produsele accizabile, găsite în magazin, îi aparţin, fiind achiziţionate din
bazar, de la o persoană necunoscută, iar ţigaretele găsite în imobilul unde locuieşte împreună
cu familia sa aparţin fiului său A.M.I., care le-a achiziţionat de la o persoană necunoscută, din
localitatea V. A mai arătat că produsele accizabile, provenite din contrabandă, găsite în spaţiul
comercial, urmau să fie valorificate, deşi, anterior, a mai fost sancţionat contravenţional
pentru acelaşi gen de fapte.
Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 16.03.2015 s-a
constatat legalitatea sesizării instanţei, precum şi legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.
La solicitarea instanţei, A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
- Direcţia Regională Vamală a comunicat prin adresa nr. ISR_DRV/BRV/7248 din
15.05.2015 că îşi menţine calitatea de parte civilă în cauză pentru suma de 133,00 lei,
neachitată, datorată de persoana fizică A.S.A. şi suma de 457,00 lei, neachitată, datorată de
persoana fizică A.M.I.
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La termenul de judecată din data de 14.09.2015, inculpaţii, prin apărător, au depus la
dosar chitanţele nr. 0047185 şi nr.0047184, cu care fac dovada achitării penalităţilor către
partea civilă în cuantum de 457 lei şi respectiv 133 lei.
Inculpaţii A.S.A. şi A.M. I., în conformitate cu art. 374 alin. (4) Cod de procedură
penală, au solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 375 Cod de procedură penală,
exclusiv în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, declarând în faţa
instanţei că recunosc fapta reţinută în sarcina lor, cereri care au fost admise.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut aceeaşi situaţie de fapt mai
sus expusă.
Instanţa nu a reţinut însă susţinerile din cuprinsul rechizitoriului precum că SC R.
Com SRL s-a transformat în IF A.I.A., din cuprinsul datelor puse la dispoziţie de către Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului rezultând că această firmă are ca asociat unic pe A.M. şi
sediul şi punctul de lucru în sat S. comuna Ş. jud. X., nerezultând o legătură între
administratorul acestei societăţi comerciale şi inculpaţii din prezenta cauză.
La momentul efectuării percheziţiei domiciliare au mai fost identificate sumele de
14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei, pe care A.S.A. nu le-a putut
justifica. În plus, au mai fost identificate mai multe bijuterii confecţionate din diverse metale.
În drept, fapta comisă de fiecare dintre inculpaţi întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr.
86/2006.
La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale stabilite în
dispoziţiile art. 74 Cod penal, precum şi faptul că judecata a avut loc în baza probelor
administrate în cursul urmăririi penale şi în condiţiile recunoaşterii săvârşirii faptei, astfel că
îşi găsesc aplicabilitatea dispoziţiile privind reducerea pedepsei.
Faţă de aceste criterii s-a apreciat că o pedeapsă în cuantum de 2 ani 6 luni închisoare
pentru infracţiunea de contrabandă reţinută în sarcina fiecărui inculpat reprezintă o justă
individualizare şi corespunde scopului şi rolului său educativ.
Raportat la circumstanţele faptei şi persoana condamnaţilor, a dispus ca pedeapsă
complementară interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul
de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o
funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat
În ceea ce priveşte pedepsele accesorii, instanţa a făcut aplicarea art. 65 alin. (1) Cod
penal şi a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 66 alin. (1) lit. a şi b
Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii, pentru aceleaşi considerente anterior
expuse.
Având în vedere atitudinea procesuală adoptată de inculpaţi pe parcursul întregului
proces penal, aspectul că anterior comiterii faptei au avut un comportament corect în
societate, neprezentând antecedente penale, constatând îndeplinite condiţiile (atât pozitive, cât
şi negative) reglementate de art. 91 alin. (1), (3) Cod penal, printre care cuantumul pedepsei
aplicate şi consimţământul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, a apreciat
că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, motiv pentru care s-a
dispus supendarea executării pedepselor aplicate sub supraveghere, pe câte un termen de
supraveghere de 4 (patru) ani.
Referitor la cererea de confiscare extinsă formulată prin actul de sesizare, instanţa a
reţinut că, potrivit art. 112 indice 1 Cod penal: „1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât
cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi
pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:
o) infracţiuni privind regimul vamal;

68

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a)**) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani
înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului
de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;
b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de
natura celor prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor
transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei
persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.
(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor
avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana
condamnată, membrii familiei acesteia.
(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi
bunuri până la concurenţa valorii acestora.
(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea
bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.
(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la
alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.
Conform dispoziţiilor menţionate, pentru luarea măsurii confiscării extinse trebuie
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: infracţiunea săvârşită să fie una din cele prevăzute
la alin. (1) al art.1121, categorii de infracţiuni apreciate de legiuitor ca având caracter grav;
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă să fie închisoarea de 4 ani sau mai
mare; fapta să fie susceptibilă să îi procure un folos material inculpatului; valoarea bunurilor
dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după
momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte
în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit; instanţa are convingerea că bunurile
respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1) al art.1121.
Inculpaţii au săvârşit infracţiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) raportat la
art. 274 Cod vamal, încadrându-se în categoria infracţiunilor la regimul vamal, conform art.
1121 alin. (1) lit. o) Cod penal, pedeapsa prevăzută de lege fiind închisoarea de la 5 la 15 ani,
fapta fiind susceptibilă de a procura un folos material (bunurile provenind din contrabandă
fiind destinate comercializării).
În ceea ce priveşte cerinţa ca valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată,
într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până
la data emiterii actului de sesizare a instanţei, să depăşească în mod vădit veniturile obţinute
de aceasta în mod licit, conform procesului verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare
coroborat cu inventarul 109/17.04.2014 s-au identificat sumele de 14.565 Euro, 50 lire
sterline, 1 dolar american, 27.508 lei şi bijuterii din aur şi argint după cum urmează 130,4 gr
aur puritate 585‰, 3,6 gr aur puritate 750‰ şi 33,38 gr argint puritate 925‰. Valoarea totală
a acestor bunuri, dacă se au în vedere cotaţiile oficiale B.N.R. de la momentul pronunţării,
poate fi estimată la suma de 106.165,2 lei.
Inculpatul a afirmat relativ la aceste bunuri precum că bijuteriile ar fi aparţinut soţiei,
iar sumele de bani ar fi fost economisite din pensia de urmaş obţinută după soţia sa, susţineri
care nu au fost însă reţinute.
Conform certificatului de moştenitor 38 din 13 martie 2013, numita A.V.L. a decedat
la data de 16.11.2012, iar în masa succesorală nu au fost declarate bunuri mobile. În condiţiile
în care cantitatea totală de 133,6 gr aur şi 33,38 gr argint ar fi reprezentant bijuteriile soţiei,
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raportat la valoarea mare a acestor bunuri (circa 12.835,6 lei), acestea ar fi trebuit să figureze
în masa succesorală.
Se poate trage concluzia că aceste bunuri nu reprezintă bijuteriile soţiei inculpatului şi,
mai mult, din planşa foto anexă a procesului verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare
(dosar fila 137), se poate observa că o parte din aceste bijuterii sunt bărbăteşti sau fragmente
de bijuterii.
Referitor la susţinerea inculpatului precum că sumele de bani sunt economii din pensia
de urmaş a soţiei, numita A.V.L. decedat la data de 16.11.2012 şi raportând suma totală
identificată, lei şi valută, la perioada scursă de la deces şi până la momentul percheziţiei,
rezultă că aceştia ar fi trebuit să beneficieze de o pensie de urmaş în cuantum de 5833,1 lei
lunar. Or, din documentele depuse de inculpat, rezultă că pensia de urmaş de care au
beneficiat copiii a fost în cuantum de 350 lei lunar.
Inculpatul, conform declaraţiei, are în întreţinere 4 copii minori, aspect ce presupune
că din veniturile realizate, inclusiv pensia de urmaş, sunt suportate şi cheltuielile aferente
întreţinerii minorilor, dar şi întreţinerii persoanei sale.
La momentul efectuării percheziţiei domiciliare inculpatul nu a putut specifica în
concret sumele de bani deţinute în imobil; în condiţiile în care sumele reprezentau economii,
ar fi trebuit să cunoască cuantumul acestora măcar cu aproximaţie.
Nici susţinerea inculpatului precum că o parte din bani ar reprezenta sume destinate
achiziţionării de marfă pentru magazinul său nu poate fi reţinută întrucât, conform
dispoziţiilor financiar contabile, toate sumele de bani în numerar se evidenţiază în evidenţele
contabile ale firmei şi se regăsesc fie la sediul acesteia, fie depuse în bancă. Or, în prezenta
cauză, după susţinerea inculpatului, sume despre care se afirmă că ar reprezenta economii
personale sunt identificate împreună cu sume ce reprezintă necesar financiar pentru fond de
marfă.
În faza cercetării judecătoreşti, inculpaţii şi-au modificat susţinerile şi au afirmat că
suma de bani identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare ar proveni din împrumuturi de la
persoane fizice în vederea efectuării unei operaţii chirurgicale oftamologice pentru unul dintre
copii, fiind depuse în acest sens acte medicale şi declaraţii notariale ale numiţilor C.E. şi P.G.
Aceste susţineri sunt neîntemeiate, motivat de faptul că, în măsura în care sumele erau
împrumutate cu respectiva destinaţie, inculpatul, la momentul derulării percheziţiei
domiciliare, ar fi trebuit să cunoască cuantumul cât de cât exact al lor şi să specifice acest
fapt. Or, el a declarat la acel moment că nu cunoaşte cuantumul, iar sumele reprezintă
economii personale şi sume aferente activităţii comerciale a firmei.
Cele două declaraţii notariale depuse sunt autentificate la data de 23 şi respectiv
24.04.2015 şi nu au fost depuse înscrisuri cu dată certă anterioară momentului percheziţiei din
care să rezulte că aceste sume proveneau din împrumuturi.
Referitor la destinaţia pretinsă a acestor sume, din actele depuse de inculpat rezultă că
fiica acestuia a fost spitalizată în vederea intervenţiei chirurgicale timp de 2 zile, iar
intervenţia a avut loc în cadrul unei unităţi din sistemul public de sănătate şi astfel cheltuielile
ocazionate, prin raportare şi la natura intervenţiei, sunt disproporţionate faţă de suma
identificată cu ocazia percheziţiei domiciliare.
Inculpatul A.S.A. nu a făcut dovada că ar mai deţine alte surse de venit cu excepţia
pensiei de urmaş de care beneficiază copiii săi minori şi al cărei cuantum este exagerat prin
raportare la valoarea bunurilor identificate.
Relativ la eventualele venituri din administrarea în fapt a IF A.I.A., în conformitate cu
certificatul de înregistrare seria B nr. 2878245 persoana juridică a fost înfiinţată la data de
17.02.2014, iar până la momentul efectuării percheziţiei (14.04.2014) s-au desfăşurat activităţi
comerciale circa 2 luni, perioadă ce nu este de natură să justifice caracterul veniturilor
inculpatului.
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Având în vedere considerentele expuse anterior, instanţa a apreciat că valoarea
bunurilor dobândite de persoana condamnată depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de
aceasta în mod licit.
Referitor la convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de
natura celor prevăzute la alin. (1) al art.1121 Cod penal, a reţinut că, deşi legea fundamentală
consacră caracterul licit al dobândirii averii precum şi faptul că averea dobândită astfel nu
poate fi confiscată, reglementarea acestei prezumţii nu împiedică cercetarea caracterului ilicit
al dobândirii averii, sarcina probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în
care se dovedeşte dobândirea unor bunuri, a unei părţi sau a întregii averi a unei persoane în
mod ilicit, asupra acelor bunuri sau a averii dobândite ilegal se poate dispune confiscarea, în
condiţiile legii.
Prezumţia caracterului licit al dobândirii averii nu este o prezumţie absolută, caracterul
relativ al acestei prezumţii nu determină o răsturnare a sarcinii probei, principiul actori
incumbit probatio rămânând pe deplin aplicabil. Prezumţiile relative nu stabilesc adevăruri
categorice, sustrase oricărei posibilităţi de discuţie, de corectare sau infirmare, putând fi
combătute, aşadar, prin proba contrară.
Standardul de probă în ceea ce privește răsturnarea prezumției dobândirii licite a averii
este unul specific prezumțiilor relative (iuris tantum), ceea ce înseamnă că sunt admise și
prezumțiile simple.
Deşi dispunerea măsurii de siguranţă a confiscării extinse nu implică acelaşi nivel de
probaţiune pe care îl impune pronunţarea unei hotărâri de condamnare, ea presupune totuşi un
nivel de probaţiune suficient pentru a forma convingerea că bunurile provin din activităţi de
natura celor care a atras condamnarea.
Spre deosebire de măsura de siguranţă a confiscării speciale care ar fi intervenit în
situaţia echivalenţei activităţilor, nu se poate solicita existenţa unei legături de cauzalitate
între bunurile supuse confiscării extinse şi infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea
(acestea nefiind obiectul, produsul sau instrumentul infracţiunii), iar provenienţa licită a
bunurilor se prezumă relativ (în baza disproporţiei dintre venituri şi bunuri deţinute precum şi
alte indici temeinice ce rezultă din cauză).
Nu trebuie plecat de la premisa că prezumţia dobândirii licite a averii poate fi
răsturnată doar prin probe, respectiv prin probarea faptului că bunurile în cauză provin din
comiterea de infracţiuni. Dacă aceasta ar fi abordarea, confiscarea extinsă ar fi lipsită de orice
raţiune de a exista, căci dacă se ajunge la probarea fiecărui act infracţional din care provin
anumite bunuri, se va ajunge și la condamnarea autorului pentru aceste acte şi, deci, la
confiscarea specială a bunurilor astfel obţinute, nemaigăsindu-şi utilitatea măsura confiscării
extinse Prin urmare, o prezumţie legală relativă poate fi răsturnată nu doar prin probe, ci şi
prin prezumţii simple, fapt statuat şi în doctrină.
Desfăşurarea de către o persoană în mod constant, pe o anumită perioadă de timp, de
activităţi cu caracter infracţional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor venituri licite,
este considerată ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instanţei să-şi formeze
convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute
la alin. (1) al art.1121 Cod penal.
Pentru toate considerentele expuse anterior în temeiul art. 1121 Cod penal a dispus
confiscarea sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi bijuteriile
mai sus indicate.
Având în vedere dispoziţiile art. 249 alin. (1) Cod de procedură penală conform cărora
se poate dispune măsura sechestrului asigurator „pentru a evita ascunderea, distrugerea,
înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării
speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii
sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune”, în temeiul art.
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404 alin. (4) lit. c Cod de procedură penală instanţa a menţinut măsura sechestrului asigurator
asupra bunurilor respective.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1), (2), art. 420 Cod
procedură penală, Curtea constată că acestea sunt întemeiate.
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept, dând o justă
interpretare probatoriului administrat în cauză.
Inculpaţii apelanţi au comis faptele (pe care de altfel le-au recunoscut integral, dar
care rezultă fără putinţă de tăgadă din mijloacele de dovadă administrate în faza de urmărire
penală) în împrejurările descrise în considerentele sentinţei penale supuse analizei, fiind date
cerinţele prevăzute de disp. art. 15 alin. (1) Cod penal pentru existenţa lor ca infracţiuni.
Astfel, în perioada februarie-aprilie 2014, împreună, au procurat şi deţinut, în vederea
comercializării, cantitatea de 362 pachete ţigarete marca „Winston”, 914 pachete ţigarete
marca „Viceroy”, 465 pachete ţigarete marca „Fest”, 12 pachete ţigarete marca „Kent”, 32
bucăţi ţigarete marca „Fest” şi 49 bucăţi ţigarete marca „Viceroy”, toate cu timbru fiscal
eliberat de autorităţile Republicii Ucraina, cunoscând că provine din contrabandă, prejudiciul
produs Statului Român fiind evaluat la suma de 19.669 lei.
Reţinând vinovăţia inculpaţilor, prima instanţă i-a condamnat la pedepse cu
închisoarea, individualizate în raport de criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, cu
suspendarea executării lor sub supraveghere, în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal.
În latura civilă a cauzei, a constatat că a fost achitat în totalitate prejudiciul cauzat
părţii civile A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală I.
Critica adusă de inculpaţi sentinţei penale vizează greşita confiscare extinsă a sumelor
de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi 27.508 lei şi a unor bijuterii în cantitate
totală de 133,6 gr aur şi 33,38 gr argint.
În primul rând, este de observat că sumele de bani şi bijuteriile au fost ridicate de către
organele de cercetare penală cu ocazia percheziţiei efectuate la data de 14.04.2014 la locaţia
situată în comuna Ş., jud. X., unde îşi aveau reşedinţa atât inculpatul A.S.A., cât şi fiul
acestuia, inculpatul A.M.I., prin rechizitoriu nefăcându-se o delimitare clară cu privire la
proprietarul prezentelor bunuri.
Dispoziţiile art. 1121 alin. (1), (2) Cod penal reglementează condiţiile cumulative ce se
cer a fi îndeplinite pentru ca această măsură de siguranţă să poată fi dispusă.
Dintre acestea, cele prevăzute la literele a şi b ale alin. (2) comportă unele discuţii.
Astfel, sub un prim aspect, se impune ca valoarea bunurilor dobândite de persoana
condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii
infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, să depăşească în mod vădit
veniturile obţinute de aceasta în mod licit.
Sub al doilea aspect, este imperativ ca instanţa să-şi formeze convingerea că bunurile
respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).
În ceea ce priveşte sintagma „bunuri dobândite”, aceasta se referă la bunurile care se
află în patrimoniul inculpatului cu titlu de proprietate şi negrevate de obligaţii corelative care
ar putea conduce până la pierderea totală a valorii lor intrinseci.
Astfel, nu pot fi supuse confiscării sumele de bani dobândite cu titlu de împrumut,
întrucât, deşi în acest caz dreptul de proprietate se strămută în patrimoniul împrumutatului
(astfel cum se prevede în art. 2160 Cod civil), acesta a dobândit, la momentul încheierii
contractului, şi obligaţia corelativă a restituirii lor integrale.
În speţă, Curtea observă că, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul de fond, inculpatul
A.S.A. are o pensie de 426 lei/lunar, A.V.L. de 350 lei/lunar, A.I.A. de 1400 lei/lunar.
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Potrivit contractelor de vânzare-cumpărare, la data de 20.12.2012 acelaşi inculpat a
vândut un autoturism VW Golf pentru suma de 17.000 lei, şi un autoturism BMW 560/525
pentru suma de 5.000 euro.
Cu declaraţia martorei C.E., cumnata sa, audiată de prezenta instanță, A.S.A. a făcut
dovada că a împrumutat de la aceasta suma de 10.000 euro pentru a efectua o operaţie fiicei
lui, care are probleme de sănătate.
Relativ la prezenta declaraţie, pe de o parte, nu s-a făcut dovada că ar conţine afirmaţii
nereale, pentru a putea fi astfel înlăturată ca mijloc de dovadă, iar pe de altă parte, martora a
depus şi înscrisul doveditor al ridicării respectivei sume, la data de 06.03.2014, dintr-un cont
bancar pe care îl avea deschis la Banca C.- Sucursala S.
În legătură cu declaraţia martorului P.G., care susţine, la rândul său, că a împrumutat
inculpatului A.S.A. o sumă de bani, el a justificat provenienţa lor din activităţi agricole, dar şi
ca fiind primite de la fiica sa, care lucrează în Belgia. Deşi nu a făcut vreo dovadă concretă în
sprijinul celor afirmate, nu s-a făcut în cauză, de către acuzare, nici proba că nu putea deţine
respectiva sumă de bani.
Niciuna dintre cele două persoane audiate ca martor nu a prezentat vreun contract de
împrumut încheiat cu inculpatul, însă având în vedere calitatea de afin (cumnată), respectiv
prieten, astfel de înscrisuri nu se încheie, îndeplinirea obligaţiei de plată fiind bazată pe
relaţiile de încredere ce se stabilesc între ele.
În ceea ce priveşte inculpatul A.M.I. acesta este salariat în cadrul SC BI S., obţinând
venituri din activităţi licite.
Este real că la data efectuării percheziţiei, inculpatul A.S.A. nu a precizat sursa
sumelor de bani pe care le deţinea la domiciliu, însă nu avea această obligaţie, în condiţiile în
care în favoarea sa operează principiul potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până
la dovada contrarie, impunând, în ce priveşte averea unei persoane, ca dobândirea ilicită a
acesteia să fie dovedită de către acuzare.
Pe de altă parte, din înscrisurile medicale depuse la dosar, reiese că, într-adevăr, fiica
lui minoră A.V.L. suferă de afecţiuni oculare congenitale, care necesită anumite intervenţii
chirurgicale de specialitate, astfel că susţinerile sale în sensul că avea nevoie de resurse
financiare suplimentare în acest scop este pertinentă şi credibilă.
Cât priveşte aspectul că banii găsiţi la locuinţa inculpaţilor ar proveni din activităţi
infracţionale, acuzarea nu a făcut vreo dovadă în acest sens, nici pe calea vreunei hotărâri de
condamnare şi nici pe alte căi, care să confirme implicarea lor sub orice formă în derularea
unor acte ilicite cu caracter penal producătoare de venituri.
Relativ la bijuteriile ridicate de la domiciliul inculpaţilor în aceleaşi împrejurări,
cantitatea, natura şi greutatea acestora nu depăşesc un cadru normal, raportat şi la numărul
membrilor de familie, fiind de notorietate că fiecare persoană posedă astfel de obiecte,
moştenire sau primite cadou la diverse evenimente (aniversări, schimbări de stare civilă, botez
etc.). În plus, nici în acest caz nu s-a făcut dovada că au fost cumpărate în ultimii 5 ani
anterior comiterii faptelor deduse judecăţii, din bani dobândiţi în urma săvârşirii unor
infracţiuni.
Aspectul că la dezbaterea succesorală după defuncta A.V.L. nu au fost avute în vedere,
ca o componentă a masei de partaj, bijuteriile, nu reprezintă o prezumţie absolută a faptului că
au fost dobândite ulterior decesului acesteia, respectiv datei de 16.11.2012.
Având în vedere argumentele mai sus expuse, rezultă că acuzarea nu a putut crea
instanţei convingerea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că sumele de bani şi bijuteriile
care au făcut obiectul ridicării cu ocazia percheziţiei efectuate la locuinţa inculpaţilor au fost
dobândite în mod ilicit, pentru a se putea dispune în mod legal confiscarea extinsă a acestor
bunuri.

73

În consecință, Curtea va înlătura din sentinţa penală dispoziţiile de confiscare, în
temeiul art. 1121 Cod penal, a sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar american şi
27.508 lei şi a bijuteriilor ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul A.S.A. şi
de aplicare a prevederilor art. 404 alin. (4) lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 alin.
(1) Cod procedură penală, respectiv de menţinere, până la rămânerea definitivă a prezentei
sentinţe, a măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator dispusă de Parchetul de pe lângă
Tribunalul S. prin ordonanţa din 16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra aceloraşi bunuri.
În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c, f Cod procedură penală, s-a dispus ridicarea măsurii
sechestrului asigurator luată de Parchetul de pe lângă Tribunalul S. prin ordonanţa din
16.04.2014 în dosar 1410/P/2014 asupra sumelor de 14.565 Euro, 50 GBP (lire), 1 dolar
american şi 27.508 lei şi următoarelor bijuterii: o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale
dreptunghiulare, având aplicaţii cu model fantezie, cu lungimea de aproximativ 21,5 cm; o
brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale plate, format 3+1, cu lungimea de aproximativ
21,5 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă, cu zale şi plăcuţă, ruptă, cu lungimea de
aproximativ 12,2 cm; o brăţară din metal de culoare galbenă uzată, model 6 zale mari şi 6 zale
mici, pătrate, cu striaţii albe pe zalele mari, cu lungimea de aproximativ 23 cm; o pereche de
cercei din metal de culoare galbenă, model creolă, cu aplicaţii din material plastic, de culoare
galben; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă, cu striaţii la exterior; o pereche de
cercei din metal de culoare galbenă, model fantezie şi model grecesc la exterior; o pereche de
cercei din metal de culoare galbenă, model lalea cu fantezie atârnat, având pietre de nuanţă
albă/transparentă; o pereche de cercei din metal de culoare galbenă,din care unul este rupt,
model floral, cu pietre albe, şi câte o sferă atârnată, de nuanţă albă; un cercel din metal de
culoare galbenă, cu o buburuză atârnată; un inel de damă, din metal de culoare galbenă, model
fantezie, având o piatră mare, ovală, montată în casetă, şi mai multe pietre mici în jurul
acesteia; un inel bărbătesc, din metal de culoare galbenă, cu model floral pe platou pătrat; un
inel de damă, de culoare galbenă, cu platou oval şi monogramă pe platou; un inel de damă,
din metal de culoare galbenă, model fantezie, rupt; un inel de damă, din metal de culoare
galbenă, cu piatră roşie, montată în casetă; un inel de damă, din metal de culoare galbenă,
model floral şi piatră rotundă roşie; un lănţişor subţire din metal de culoare galbenă, model
zale plate, 3+1, având închizătorul rupt, cu lungimea de aproximativ 55 cm, cu monogram şi
cruciuliţă nedetaşabilă; un lănţişor din metal de culoare galbenă, model bob de orez, cu
lungimea de aproximativ 56 cm, având cruciuliţă şi pandant; un lănţişor din metal de culoare
galbenă, model zale plate, cu lungimea de aproximativ 52 cm, cu o cruciuliţă striată la
exterior, un pandant din metal de culoare galbenă, model inimă cu trifoi şi piatră albastră în
zona centrală, fără verigă de suspensie; 2 fragmente brăţară din metal de nuanţă albă; 2 cercei
uzaţi din metal de nuanţă albă; un lănţişor din metal de nuanţă albă cu pandant, cu lungimea
de aproximativ 52 cm; un colier din metal de culoare galbenă, cu model în „8”, bătut cu pietre
de nuanţă albă, având o lungime de aproximativ 45 cm; 2 cercei din metal de culoare galbenă,
ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpaţilor A.S.A. şi A.M.I. şi
restituirea sumelor de bani şi a bunurilor aici menţionate către inculpaţii A.S.A. şi A.M.I.
Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând întemeiate apelurile declarate de
inculpaţi, în conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, l-a admis.
13. Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A. Penalităţi de întârziere. Condiţii de acordare.
Asiguratorul este obligat să răspundă notificării în termen de cel mult 3 luni de la
avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat,
sau să notifice părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele
respingerii, în situaţia în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate
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de autorităţile publice, obligaţie pe care, dacă o încalcă, îl obligă la plata penalităţilor
prevăzute la art. 37 din ordin.
Or, în speţa de faţă, accidentul care a dat naştere la plata de despăgubiri, a făcut
obiectul cercetării de către organele judiciare, astfel încât asiguratorului nu-i sunt opozabile
dispoziţiile legale invocate de apelanţi, incidente în cauză fiind disp. art. 36 alin.(5) teza a II
a din ordinul invocat, în acest caz asiguratorul având obligaţia să achite prejudiciul în
termen de 10 zile de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă
cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, termen pe care până la
acest moment nu începuse încă să curgă, aşa încât, nu poate datora penalităţi de întârziere.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 115 din 5.02.2016)
Prin sentinţa penală nr. 1892 din 23 septembrie 2015 a Judecătoriei Botoşani a fost
condamnat pe inculpatul A.B.B.P. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 178 alin.
(1), (2) şi (5) Cod penal 1969 cu aplicarea art. 374, 396 alin. (10) Cod procedură penală la
pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a făcut în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b
Cod penal 1969.
A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile P.C. suma de 150.000 lei, daune
morale, părţii civile P.M. suma de 150.000 lei, daune morale, părţii civile P.C.I. suma de
50.000 lei, daune morale, părţii civile P.A.C. suma de 50.000 lei, daune morale, părţii civile
P.C. suma de 150.000 lei, daune morale şi părţii civile P.R. F. suma de 50.000 lei, daune
morale şi să plătească aceloraşi părţi civile suma globală de 60.000 lei, daune materiale.
S-au respins, ca nefondate, restul pretenţiilor civile.
A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile O.C. suma de 150.000 lei daune
morale, părţii civile O.A. suma de 150.000 lei daune morale şi părţii civile O.M. suma de
20.000 lei daune morale şi să plătească părţii civile O.C. suma de 20.000 lei daune materiale.
Au fost respinse, ca nefondate, restul pretenţiilor civile.
În temeiul art. 41, 49, 50 din Legea 136/1995 a fost obligat asigurătorul de răspundere
civilă SC. … Asigurare Reasigurare SA B. să plătească toate despăgubirile, în locul
inculpatului, în limita sumei asigurate.
A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 2.428 lei, cheltuieli judiciare, în
care s-a inclus suma de 1.282 lei, contravaloarea analizelor toxicologice şi a necropsiei, ce se
va vira în contul 50414557951 Trezoreria B. pentru Spitalul Judeţean M. B.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă că, inculpatul A.B.B.P. în ziua
de 02.06.2012, în jurul orei 05.30, în timp ce conducea autoturismul la Km 25+10 m., pe raza
comunei V, sector de drum în care viteza maximă de deplasare era limitată la 70 km/h, la
ieşirea dintr-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, marcată şi semnalizată corespunzător, a
pierdut controlul direcţiei, intrând în derapaj, a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în
coliziune cu partea laterală dreapta faţă a autoturismul cu numărul de înmatriculare AA-xxxxx, condus regulamentar din sens opus de martorul P.A.S. În urma impactului, autoturismul
condus de inculpat a fost proiectat pe spaţiul din partea dreaptă, având în vedere sensul opus
de mers iar în urma accidentului au decedat P.V.G., de 18 ani, şi O.L., de 16 ani.
În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa de fond a constatat că părinţii şi fraţii victimei
P.V.G. şi părinţii şi fratele victimei O.L. s-au constituit părţi civile în cauză (…).
Instanţa de fond a admis în parte, pretenţiile civile vizând daunele morale ale părţilor
civile.
În temeiul art. 41, 49, 50 din Legea 136/1995 a fost obligată partea responsabilă
civilmente SC. ... Asigurare Reasigurare SA B. să plătească toate despăgubirile, în locul
inculpatului, în limita sumei asigurate.
Împotriva acestei sentinţei au declarat apel, printre alţii, părţile civile O.C., O.A. şi
O.M.I, care au arătat, în esenţă, că în mod greşit prima instanţă nu le-a acordat despăgubirile
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morale în cuantumul solicitat şi că, pe de altă parte, în mod nelegal nu au fost aplicate
prevederile art. 35-37 din Ordinul nr. 14/2011 al C.S.A., întrucât s-au adresat asiguratorului
cu o notificare în care au solicitat să fie despăgubite după aprecierea lor, însă acesta nu a
formulat nici un răspuns, motiv pentru care datorează penalităţi de întârziere de 0,2% pe zi
începând cu a 91-a zi de la data notificării.
Instanţa de apel, a dispus, printre altele, respingerea apelurilor declarate de părţile
civile O.C., O.A. şi O.M.I., ca nefondate.
S-a reţinut, în ce priveşte acordarea penalităţilor de întârziere solicitate de părţile civile
apelante, în procent de 0,20% pentru fiecare zi de întârziere că, potrivit art. 36 din Ordinul nr.
14/2011 al C.S.A.:
„ (1) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de
către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:
a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând o ofertă de despăgubire
justificată, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor
acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie să notifice părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau
parţial, pretenţiile de despăgubire.
(2) Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat
de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii
prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii,
asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii (…).
De asemenea, potrivit disp. art. art. 37 din acelaşi ordin:
„Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute la art.
36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la
suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%,
calculată pentru fiecare zi de întârziere.”
Din cuprinsul textelor de lege mai sus citate, rezultă până la evidenţă, faptul că
asiguratorul este obligat să răspundă notificării în termen de cel mult 3 luni de la avizarea
producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, sau să
notifice părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele
respingerii, în situaţia în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de
autorităţile publice, obligaţie pe care, dacă o încalcă, îl obligă la plata penalităţilor prevăzute
la art. 37 din ordin.
Or, în speţa de faţă, accidentul care a dat naştere la plata de despăgubiri a făcut
obiectul cercetării de către organele judiciare, astfel încât asiguratorului nu-i sunt opozabile
dispoziţiile legale invocate de apelanţi, incidente în cauză fiind disp. art. 36 alin.(5) teza a II a
din ordinul invocat, în acest caz asiguratorul având obligaţia să achite prejudiciul în termen de
10 zile de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la
suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, termen pe care până la acest moment
nu începuse încă să curgă, aşa încât, nu poate datora penalităţi de întârziere, motiv pentru care
această critică a apelanţilor O.C., O.A. şi O.M.I. nu a fost reţinută.
14. Legea nr. 407/2006. Distincţia între infracţiunea de vânătoare fără autorizaţie
prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. a) ind. 1 din Legea nr. 407/2006 şi infracţiunea de
vânătoare fără permis de vânătoare, prevăzută de art. 42 alin. (1) lit. a) din acelaşi act
normativ.
Reglementarea distinctă a infracţiunii de vânătoare, prevăzută la art. 42 alin.(1) lit. a
din Legea nr. 407/206, în toate cele opt forme ale legii din 2006 şi până la 22.12.2015, când
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a intervenit ultima modificare, de infracţiunea de vânătoare fără autorizaţie legală,
incriminată la art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 407/2006 ( în forma în vigoare la data de
1.02.2014, fost art. 42 alin. (1) lit. a1, nu poate conduce decât la singura concluzie că
legiuitorul a înţeles să incrimineze separat fiecare dintre cele două fapte şi nu să dea celei
din urmă valoare de premisă esenţială pentru existenţa sau nu a celei dintâi, aşa cum în mod
greşit a opinat procurorul, opinie însuşită şi de prima instanţă.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 87 din 1.02.2016)
Prin sentinţa penală nr. 267 din 31 martie 2015, Judecătoria Săveni, în baza disp. art.
42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea disp. art. 75 lit. a Cod penal, art. 74 lit. a
Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal, art. 80 Cod penal, art. 5 Noul Cod penal, a condamnat pe
inculpatul M.M., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
vânătoare fără autorizaţie de vânătoare legală.
În temeiul disp. art. 81 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o
durată de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art.
82 Cod penal.
În temeiul disp. art. 359 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra
cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe
durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza disp. art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea disp. art. 75 lit.
a Cod penal, art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal, art. 80 Cod penal, art. 5 Noul Cod
penal, a condamnat pe inculpatul C.S., la pedeapsa de 2(două) luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de vânătoare fără autorizaţie de vânătoare legală.
În temeiul disp. art. 81 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o
durată de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art.
82 Cod penal.
În temeiul disp. art.359 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra
cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe
durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza disp. art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea disp. art. 75 lit.
a Cod penal, art. 74 lit. a Cod penal, art. 76 lit. e Cod penal, art. 80 Cod penal, art. 5 Noul Cod
penal, a condamnat pe inculpatul C.C., la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de vânătoare fără autorizaţie de vânătoare legală.
În temeiul disp. art. 81 Cod penal, a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o
durată de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art.
82 Cod penal.
În temeiul disp. art.359 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra
cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, a suspendat executarea pedepselor accesorii pe
durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza art. 14, 346 Cod procedură penală raportat la disp. art. 1357, 1370, 1383 Cod
civil, a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.V.P.S. B. şi a obligat în solidar
inculpaţii să plătească părţii civile suma de 2.000 Euro sau echivalentul în lei la data plăţii cu
titlu de despăgubiri civile.
În baza disp. art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a obligat inculpatul M.M. la plata
sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat.
În baza disp. art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a obligat inculpatul C. S. la plata
sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat.
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În baza disp. art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a obligat inculpatul C.C. la plata
sumei de 130 lei cheltuieli judiciare către stat.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. 87/P/2013 din data de 05.06.2013 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Săveni s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a
inculpaţilor M.M., C.S. şi C.C. pentru săvârşirea infracţiunii pev. şi ped. de art. 42 alin. (1) lit.
a1 din Legea nr. 407/2007 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, constând în aceea
că, în data de 21.01.2013, în jurul orei 16,00, fără a obţine autorizaţie legală de vânătoare, au
urmărit, prins şi sacrificat o capră sălbatică în curtea locuinţei defunctului O.G. din satul V.,
com. U., jud. Botoşani, prejudiciul cauzat A.J.V.P.S. B. fiind în valoare de 2.000 Euro.
Din ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de
fapt:
În data de 20.01.2013, orele 16,52, lucrătorii Postului de Poliţie U., Secţia nr. 9 Poliţie
Rurală V., au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112 de către martora B. A. din sat V., com. U., jud.
B., despre faptul că inculpaţii M.M., C.S. şi C.C. au braconat o capră sălbatică pe raza
localităţii V.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, în data de 20.01.2013, în jurul orei
16,00, cei trei inculpaţi au urmărit pe câmp o capră sălbatică, care în urma acţiunii acestora a
intrat în curtea numitului O.G. (decedat la data comiterii faptei), a cărui locuinţă se află la
marginea satului V., în apropierea gospodăriei martorei B.A.
Din acest motiv, inculpatul M.M. a solicitat martorei B.A. să-l lase să treacă prin
curtea şi grădina sa pentru a ajunge în curtea locuinţei numitului O.G. Deoarece martora B.A.
a refuzat, inculpatul M.M. a plecat, iar după ce a ajuns în strada principală a sărit gardul în
curtea numitului O.G.
În acest timp, pe drumul public se deplasa cu autoturismul X. de culoare albastru
închis, martorul S.R.M., care i-a observat pe inculpaţii M.M. şi C.C., care i-au făcut semn să
oprească. Inculpaţii i-au solicitat acestuia să transporte cu autoturismul o căprioară ce fusese
sacrificată în curtea numitului O.G. şi care a fost băgată într-un sac de rafie. Pe drum,
inculpaţii i-au relatat martorului că împreună cu inculpatul C.S. au braconat cu câinii din rasa
Ogar capra sălbatică pe care o transportau. După ce au ajuns la marginea localităţii, în partea
opusă localităţii unde au prins şi sacrificat căprioara, cei trei s-au întâlnit cu inculpatul C.S.
care era călare pe un cal sur. Inculpaţii au luat din portbagajul autoturismului căprioara pe
care l-au pus pe cal, după care au plecat spre stâna numitului C.S.
Cu ocazia cercetării la faţa locului efectuată la imobilul defunctului O.G, au fost
identificate atât în stradă în faţa porţii de acces, cât şi în curte, pe solul acoperit cu zăpadă,
mai multe pete şi dâre de substanţă brun roşcată, mai multe urme create de două tipuri de
încălţăminte şi mai multe smocuri de fire de păr gri şi albe. Firele de păr au fost recoltate şi
ambalate în vederea examinării.
Prin adresa nr. 7809/14.06.2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor (fila 101, dosar) a comunicat că firele de păr primite spre examinare
pot fi atribuite speciei capreolus capreolus (capră sălbatică).
Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, în drept,
instanţa a reţinut că fapta inculpaţilor M.M., C.S. şi C.C., care, în ziua de 20.01.2013, în jurul
orei 16,00, fără a avea autorizaţie de vânătoare legal au urmărit, prins şi sacrificat o capră
sălbatică în curtea persoanei decedate O.G. din satul V., com. U., jud. B., întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj prev. şi ped. de art. 42 alin. (1) lit. b din
Legea nr. 407/2006 ( în forma în vigoare la data de 1.02.2014, fost art. 42 alin. (1) lit. a1 ) cu
aplicarea disp. art. 75 lit. a Cod penal.
Constatând că la data de 1.02.2014 a intrat în vigoare Noul Cod penal, instanţa a
analizat care din cele două legi penale succesive au aplicabilitate în cauza de faţă.
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Astfel, potrivit art. 5 din Codul penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până
la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea
mai favorabilă. Instanţa a constatat că mai favorabilă este legea penală veche, având în vedere
faptul că regimul de executare a pedepsei reglementat de Codul penal 1968 este mai permisiv
sub aspectul obligaţiilor stabilite prin lege în sarcina inculpatului, dar şi sub aspectul
posibilităţii reţinerii de circumstanţe atenuante.
Prin urmare, faţă de considerentele prezentate mai sus, instanţa a aplicat fiecărui
inculpat o pedeapsă, la individualizarea acesteia urmând a fi avute în vedere dispoziţiile art.
52 Cod penal, precum şi criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal.
Astfel, instanţa a ţinut seama de limitele speciale de pedeapsă, de gradul de pericol
social concret al faptei, de urmările produse, dar şi de elementele care circumstanţiază
persoana inculpaţilor.
Astfel, niciunul dintre inculpaţi nu posedă antecedente penale, situaţie în care instanţa,
în pofida atitudinii adoptate de aceştia pe parcursul procesului penal, de nerecunoaştere a
faptei reţinute în sarcina lor, a dat eficientă disp. art. 76 lit. e Cod penal, ca urmare a reţinerii
circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal.
Pentru aceste motive, instanţa a aplicat fiecărui inculpat o pedeapsă cu închisoarea ce a
fost orientată sub minimul special prevăzut de lege, apreciind că o pedeapsă într-un asemenea
cuantum este suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de
reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei.
În baza art. 71 Cod penal din 1969 a aplicat inculpaţilor şi pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, natura faptei
săvârşite şi implicit gradul de pericol social al acesteia conducând la concluzia unei
nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală, respectiv dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în funcţiile elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând
exerciţiul autorităţii de stat.
Referitor la modalitatea de executare a pedepsei ce li s-a aplicat, apreciind în contextul
celor deja menţionate, că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, instanţa a
dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi va stabili un termen de încercare,
conform art. 81 Cod penal combinat cu art. 82 Cod Penal, considerând că o astfel de
modalitate de executare constituie un avertisment pentru inculpaţi şi, chiar fără executarea
pedepsei, inculpaţii nu vor mai săvârşi alte infracţiuni.
Totodată, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, a suspendat şi
executarea pedepselor accesorii, conform dispoziţiilor art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969.
Instanţa a atras atenţia inculpaţilor şi asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind
revocarea suspendării.
De asemenea, în temeiul disp. art. 1357, 1370, 1383 Cod civil, instanţa a admis
acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.V.P.S. B. şi a obligat în solidar inculpaţii să
plătească părţii civile suma de 2.000 Euro sau echivalentul în lei la data plăţii cu titlu de
despăgubiri civile.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul C.S., apel pe care nu l-a motivat în
scris şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a şi-l susţine, deşi a fost legal citat.
Apelul a fost admis, în sensul că, desfiinţând în parte sentinţa apelată, în rejudecare, în
baza art. 386 Cod procedură penală, a fost schimbată încadrarea juridică a faptei pentru care
inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunea de vânătoare fără autorizaţie de vânătoare
legală, prev. de art. 42 alin.(1) lit. a) ind. 1 din Legea nr. 407/2006, în infracţiunea de
vânătoare fără permis de vânătoare, prev. de art. 42 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 407/2006.
Prin urmare, a fost condamnat inculpatul C.S. pentru săvârşirea infracţiunii de
vânătoare fără permis de vânătoare, prev. de art. 42 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 407/2006, cu
aplicarea art. 75 lit. a) Cod penal 1969, art74 alin.(1) lit. a) Cod penal 1969, art. 76 alin.(1) lit.
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e) Cod penal 1969, art. 80 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 2 (două) luni
închisoare, fiind menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.
S-a reţinut, în esenţă, că dacă în ce priveşte situaţia de fapt reţinută de prima instanţă,
situaţie de fapt ce este identică cu aceea prezentată în actul de sesizare al instanţei, curtea
constată că soluţia pronunţată este temeinică, nu acelaşi lucru se poate reţine şi în ce priveşte
încadrarea juridică a faptei, instanţa de fond preluând din rechizitoriu şi reţinând în mod
nelegal că fapta inculpaţilor, comisă în împrejurările descrise mai sus, ar întruni elementele
constitutive ale infracţiunii de braconaj prev. şi ped. de art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr.
407/2006 ( în forma în vigoare la data de 1.02.2014, fost art. 42 alin. (1) lit. a1 ) cu aplicarea
disp. art. 75 lit. a Cod penal (vânătoarea fără autorizaţie legală).
Astfel, se reţine în actul d sesizare, că fapta prev. de art. 42 alin.(1) lit. a) din Legea nr.
407/206 (vânătoarea fără permis de vânătoare), ar fi inclusă în conţinutul constitutiv al
infracţiunii de vânătoare fără autorizaţie legală, prev. de art. 42 alin. (1) lit. a1 din acelaşi act
normativ, cu care nu poate intra în concurs, motivat de faptul că această din urmă infracţiune
constituie premisă esenţială pentru existenţa sau inexistenţa primei infracţiuni, din acest motiv
dispunând scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor pentru săvârşirea infracţiunii prev.
de art. 42 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 407/206.
În legătură cu acest aspect, curtea constată, pe lângă faptul că soluţia de scoatere de
sub urmărire penală, şi care nu are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, este
nelegală, întrucât procurorul, dacă a considerat că fapta inculpaţilor constituie o singură
infracţiune comisă în modalitatea reţinută, trebuia să schimbe încadrarea juridică şi nu să
dispună soluţia amintită, greşită este şi încadrarea reţinută de parchet şi însuşită de prima
instanţă.
Astfel, reglementarea distinctă a infracţiunii de vânătoare practicată de persoane care
nu posedă permis de vânătoare, prevăzută la art. 42 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 407/206, în
toate cele opt forme ale legii din 2006 şi până la 22.12.2015, când a intervenit ultima
modificare, de infracţiunea de vânătoare fără autorizaţie legală, incriminată la art. 42 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 407/2006 (în forma în vigoare la data de 1.02.2014, fost art. 42 alin. (1)
lit. a1), nu poate conduce decât la singura concluzie că legiuitorul a înţeles să incrimineze
separat fiecare dintre fapte şi nu să dea celei din urmă valoare de premisă esenţială pentru
existenţa sau nu a celei dintâi, aşa cum în mod greşit a opinat procurorul.
În realitate, pot exista situaţii în care o persoană comite doar infracţiunea prev. la art.
42 alin. (1) lit. a) ind.1) din Legea nr. 407/2006, în sensul că, deşi are permis de vânătoare, nu
are şi autorizaţia legală necesară şi practică totuşi vânătoarea, contrar acestor dispoziţii legale,
şi situaţii în care o persoană vânează, deşi nu are nici permis şi nici autorizaţie legală, caz în
care va răspunde pentru ambele infracţiuni pe care le comite în concurs ideal.
Aşa este şi în cazul de faţă, inculpaţii au comis în concurs ideal atât infracţiunea de
vânătoare fără a avea permis cât şi infracţiunea de vânătoare, fără a deţine autorizaţie de
vânătoare, situaţie de fapt dovedită cu adresa nr. 109/12.02.2012 a A.J.V.P.S. B. şi reţinută şi
în actul de sesizare, ceea ce înseamnă că, fiind investită cu o situaţie de fapt care confirmă şi
prima faptă penală, scoaterea de sub urmărire penală pentru această faptă nu constituie un
impediment pentru instanţă în a proceda la schimbarea încadrării juridice.
Referitor la acest aspect, Curtea constată că după data pronunţării sentinţei apelate au
mai intervenit două modificări în cuprinsul Legii nr. 407/2006, respectiv, la datele de
24.07.2015 şi 22.12.2015, în sensul că legiuitorul abia în această formă a legii a înţeles să
considere ca fiind absorbită fapta unei persoane de a vâna fără a avea autorizaţie legală în
aceea de vânătoare fără permis( bineînţeles în cazul persoanelor care nu posedă permis de
vânătoare), prevăzută în continuare la art. 42 alin.(1) lit. a), şi nu invers, iar la lit. b) al
aceluiaşi articol a incriminat fapta unei persoane de a practica vânătoarea fără respectarea
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condiţiilor înscrise în autorizaţia de vânătoare, ceea ce presupune în cazul acestei din urmă
infracţiuni existenţa deja a unei autorizaţii.
15. Ordinul nr.1/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Cheltuieli de
spitalizare solicitate de unitatea spitalicească urmare a internării victimei accidentului
rutier produs din culpa inculpatului care a condus un autovehicul care nu era asigurat
RCA. Stabilirea obligaţiei de plată.
Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii are calitate de parte responsabilă civilmente
în sensul art. 24 alin. (3) din Codul de procedură penală, ca persoană chemată să răspundă
potrivit legii pentru pagubele provocate prin fapta ilicită a inculpatului, autor al accidentului,
în ipoteza în care vehiculul nu este asigurat RCA, însă dispoziţiile art.5 alin.(4) din Ordinul
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.1/2008, normă cu caracter special faţă de art.
313 din Legea nr. 95/2006, care constituie dreptul comun în materie de suportare a
cheltuielilor de spitalizare, prevăd că nicio entitate care a compensat în orice fel persoanelor
despăgubite sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciul suferit nu are dreptul să
solicite de la Fond recuperarea cheltuielilor efectuate, astfel că, în speţa de faţă, în mod
greşit prima instanţă a stabilit obligaţia solidară a Fondului, cu inculpatul, răspunzător de
producerea accidentului, privitor la plata acestor despăgubiri.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 95 din 1.02.2016)
Prin sentinţa penală nr.366 din data de 11.11.2015, Judecătoria Rădăuţi a condamnat
pe inculpatul F. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 178 alin. (2) din Codul penal de la 1969 (art.
192 alin. (2) Cod penal), cu aplic. art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, art. 74 alin. (1) lit.
a, c şi art. 76 alin. (1) lit. d Cod penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa
de 1(un) an şi 2(două) luni închisoare;
- vătămare corporală din culpă, prev. şi ped. de art. 184 alin. (1), (3) din Codul penal
de la 1969 (art. 196 alin. (5) Cod penal), cu aplic. art. 396 alin. (10) Cod procedură penală,
art. 74 alin. (1) lit. a, c şi art. 76 alin. (1) lit. e teza a II-a Cod penal de la 1969, cu aplicarea
art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 5.000 lei amendă penală;
- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 alin. (1)
O.U.G. nr. 195/2002 (art. 335 alin. (1) Cod penal), cu aplic. art. 396 alin. (10) Cod procedură
penală, art. 74 alin. (1) lit. a, c şi art. 76 alin. (1) lit. e teza I Cod penalde la 1969, cu
aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. d Cod penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a
aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare, respectiv 1(un) an şi 2(două) luni închisoare.
În baza art. 71 Cod penal de la 1969, inculpatului i-au fost interzise drepturile
prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.
În baza art. 81 Cod penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a dispus
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, termenul de încercare fiind de 3 ani şi 2 luni,
conform art. 82 Cod penal.
Inculpatului i s-au pus în vedere dispoziţiile art. 83 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, instanţa a suspendat executarea pedepsei accesorii a
interzicerii drepturilor, prev. de 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal, pe durata suspendării
condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza art. 25, 397 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil, inculpatul a fost
obligat în solidar cu Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, să plătească părţii civile Spitalul
Judeţean de Urgenţă S. suma de 3212,90 lei, despăgubiri civile.
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S-au pus în vedere inculpatului dispoziţiile art. 84 Cod penal din 1969.
În baza art. 27 alin. (4) Cod procedură penală, a respins ca inadmisibilă acţiunea civilă
formulată de părţile civile TO, TF, TV, TC, ŞT, ŞG şi ŞG.
În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească
statului cheltuieli judiciare în sumă de 600 lei.
Pentru a hotărî astfel prima instanţă a constatat că, prin rechizitoriul nr. 1320/P/2013
din data de 27 aprilie 2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a fost trimis în
judecată, în stare de libertate, inculpatul F.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de „ucidere din
culpă”, „vătămare corporală din culpă” şi „conducerea unui vehicul fără permis de
conducere”, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 192 alin. (2), art. 196 alin. (1), (5) şi art. 335
alin. (1) Noul Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. (2) Cod penal, reţinând, în fapt, următoarele:
La data de 27.04.2013, în jurul orelor 19,18, F.G. se deplasa la volanul autoturismului
marca D. cu nr. de înmatriculare xxx pe str. RI de pe raza or. C., jud. S., spre DCaa, având ca
pasager pe scaunul din dreapta faţă pe soţia sa, F. P.
Pe DCaa, drum cu prioritate, se deplasa motocicleta marca „H.” cu nr. de identificare
yyy, neînmatriculată, dar având aplicate numerele de înmatriculare zzz C. condusă de T. F.,
iar ca pasager având pe minorul Ş. G. Ajungând la intersecţia cu DCaa nu a acordat prioritate
motocicletei, intrând în coliziune cu aceasta. În urma impactului, T. F. a fost proiectat pe
carosabil, suferind leziuni care au condus la decesul acestuia, iar Ş.G. a fost transportat la
Spitalul Mun. R., iar ulterior transferat la Spitalul Judeţean de Urgenţe S. unde i s-au acordat
îngrijiri medicale.
În cadrul raportului medico-legal de necropsie nr…../29.04.2013 s-a menţionat că
moartea victimei T. F. a fost violentă şi s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute
survenite în condiţiile unui aspirat hematic pulmonar din contextul unui poli-traumatism
(cranio-cerebral şi al viscerocraniului) prin accident rutier. Leziunile de violenţă constatate
necroptic şi descrise în raport s-au putut produce prin lovire – proiectare, victima putând fi în
deplasare pe un moped şi au legătură directă de cauzalitate cu decesul. Sângele recoltat la
autopsie conţinea 0,90 g la mie alcool. Urina recoltată la autopsie conţinea 1,20 g la mie
alcool (filele 57- 60).
Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 51-R/A1 întocmit de Cabinetul de
Medicină legală R., persoana vătămată Ş.G. a prezentat leziuni de violenţă atestate
documentar care s-au putut produce în condiţiile unui accident rutier la data de 27.04.2013,
necesitând pentru vindecare un număr de 70-80 zile îngrijiri medicale (filele 40, 43).
Conducătorului auto F. G. i-au fost recoltate două probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, rezultatul fiind 0,15 g/l alcool pur în sânge la prima probă şi de 0,00 g/l alcool
pur în sânge la a doua probă, potrivit buletinului de analiză toxicologică –alcoolemie nr. 640
din 29.04.2013 emis de Serviciul de Medicină Legală S. (fila 101).
În ceea ce priveşte starea tehnică a vehiculelor implicate în accident, conform
raportului de inspecţie tehnică întocmit de Staţia de Inspecţie Tehnică SV-.., SC”D”SRL din
data de 16.07.2013:
- autoutilitara D. cu numărul de înmatriculare xxx nu era corespunzătoare din punct de
vedere tehnic să circule pe drumurile publice, prezentând deficienţe la sistemul de frânare şi la
sistemul de direcţie (filele 102-103);
- motocicleta marca H. cu nr. de identificare yyy, cu număr fals de înregistrare, nu era
corespunzătoare din punct de vedere legal să circule pe drumurile publice.
Potrivit adresei nr. …/05.06.2013 emisă de Primăria or. C., numărul de înregistrare zzz
este alocat mopedului marca M, capacitate cilindrică 50 cmc aparţinând lui T. O. (filele 8182).
Prin adresele nr. ../16.12.2013 şi ../27.01.2014 emise de Serviciul Public Comunitar
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, s-a arătat că motocicleta marca
82

H. cu nr. de identificare yyy nu figurează ca fiind înmatriculată, însă pentru a circula pe
drumurile publice, este necesar ca aceasta să fie înmatriculată, deoarece nu poate fi încadrată
în categoria moped (filele 92-93).
De asemenea, aceeaşi instituţie prin adresa nr. … din 28.05.2013 a comunicat că T.F.
nu figurează în evidenţele acestui serviciu ca fiind posesor de permis de conducere (fila 95).
Din interogarea bazei de date efectuate la data de 27.04.2013 şi din adresa nr.
…/31.05.2013 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor, s-a reţinut că inculpatul nu posedă permis de conducere pentru
nicio categorie de autovehicule (filele 96-97).
În cuprinsul raportului de expertiză tehnică judiciară nr. …/05.05.2014 au fost reţinute
următoarele aspecte:
Mecanismul producerii accidentului: În data de 27.04.2013, în jurul orelor 19:18, F.G.,
conducător auto al autoutilitarei D., circula pe str. RI din or. C., jud. S. pe sensul de deplasare
spre DC aa, cu intenţia de a traversa intersecţia şi a-şi continua deplasarea pe str. A. F.G. avea
o alcoolemie de 0,15 g la mie, nu poseda permis de conducere, iar autovehiculul condus nu
corespundea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, având ca pasager pe soţia sa.
În acelaşi timp, T. F., conducător auto al motocicletei marca H. neînmatriculată, cu
număr fals de înregistrare zzz, circula pe DC aa în apropierea km 4+980 m pe direcţia Şcoală
spre Biserică. T. F. nu poseda permis de conducere, avea o alcoolemie de 0,90g la mie, nu
purta cască de protecţie şi avea ca pasager pe scaunul din spate pe Ş. G.
Conducătorul auto F. G. a oprit la indicatorul „Oprire”, conform declaraţiei dale, apoi
a pornit de pe loc cu intenţia de a traversa intersecţia. Când autoutilitara a ajuns la ieşirea din
intersecţie s-a produs impactul dintre motocicleta H. condusă de T. F. şi partea laterală a
autoutilitarei. Din impact, partea spate a autoutilitarei s-a rotit în jurul axei faţă, lăsând pe
carosabil urma curbă de derapare a roţilor din spate în lungime de 5,8 m, până în locul în care
a fost găsită de echipa de poliţie. Motocicleta a fost proiectată spre stânga aproximativ pe axul
drumului, iar conducătorul motocicletei, T. F. a fost proiectat pe carosabil în locul în care au
fost găsiţi de echipa operativă a poliţiei. Conducătorul motocicletei, care nu purta cască de
protecţie, a decedat la impactul cu carosabilul. Pasagerul motocicletei, Ş. G., a fost proiectat
de asemenea pe carosabil suferind leziuni.
Viteza autoutilitarei D. condusă de inculpat în momentul premergător impactului,
egală cu viteza din momentul impactului a fost de cca. 10-15 km/h, ceea ce reprezintă o medie
de 3,47 m/s.
Viteza motocicletei condusă de victimă în momentul premergător impactului a fost de
cca 50-55 km/h, ceea ce reprezintă o medie de 14,52 m/s, iar în momentul impactului a fost de
cca 45-50 km/h, ceea ce reprezintă o medie de 13,19 m/s.
Inculpatul F.G. a încălcat următoarele articole din O.U.G. nr. 195/2002:
- art. 57 alin. (2) – nu a acordat prioritate la întâlnirea indicatorului „Oprire”;
- art. 7 comb. cu art. 10 alin. (1) - autovehiculul era fără asigurare RCA valabilă, ITP
expirat din data de 06.10.2010 şi prezenta defecţiuni la sistemul de frânare;
- art. 23 alin. (1) – nu posedă permis de conducere;
- art. 102 alin. (3) lit. a) – avea o alcoolemie de 0,15 g la mie;
- art. 148 alin. (16) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 –
autovehiculul avea anvelopă stânga spate de dimensiuni necorespunzătoare.
Victima T.F. a încălcat următoarele articole din O.U.G. nr. 195/2002:
- art. 12 alin. (1) motocicleta nu era înmatriculată şi avea număr fals de înmatriculare;
- art. 23 alin. (1) – nu posedă permis de conducere;
- art. 36 alin. (2) – nu purta cască de protecţie, la fel şi pasagerul Ş.G.;
- art. 49 alin. (1) – circula cu o viteză de cca 50-55 km/h, ceea ce reprezintă o medie
de 14,52 m/s;
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- art. 85 alin. (1) – a pus în circulaţie un autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat;
- art. 87 alin. (1) – avea o alcoolemie de 0,90 g la mie.
Cauza determinantă a producerii accidentului este nerespectarea de către F.G. a art. 57
alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, deoarece nu a acordat prioritate la întâlnirea indicatorului
„Oprire”.
Cauzele favorizante producerii accidentului sunt: nerespectarea de către T. F. a art. 36
alin. (2), a art. 23 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.
Punctul de vedere al expertului este că accidentul putea fi evitat de fiecare din cei doi
conducători de autovehicule în condiţiile respectării regulilor privind circulaţia rutieră (filele
111-135).
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 31.03.2015.
Prin încheierea din data de 05 iunie 2015, judecătorul de cameră preliminară a
constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1580/138/P/2013 emis de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire
penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.
În vederea soluţionării cauzei, instanţa a ţinut seama de declaraţia inculpatului, precum
şi de întregul material de urmărire penală, a aplicat dispoziţiile art. 375, 377 Cod procedură
penală, în condiţiile în care inculpatul a recunoscut înainte de începerea cercetării
judecătoreşti faptele pentru care a fost trimis în judecată şi a solicitat ca judecata să se facă în
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel că instanţa a revenit de la
audierea martorilor din lucrări.
Aşadar, faţă de învinuirea ce i-a fost adusă, inculpatul a recunoscut şi a regretat faptele
pentru care a fost trimis în judecată, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu.
Din analiza materialului probator, instanţa de fond a constatat că la data de
27.04.2013, în jurul orelor 19,00, deşi nu poseda permis de conducere, inculpatul s-a deplasat
la volanul autoturismului marca D. cu nr. de înmatriculare xxx pe str. RI de pe raza loc. C., şi,
întrucât nu a respectat indicatorul „Oprire" a intrat în coliziune cu motocicleta marca H. cu nr.
de identificare yyy condusă de T. F., în urma impactului rezultând decesul conducătorului
motocicletei şi vătămarea corporală a pasagerului acesteia Ş. G.
Prin acestea, inculpatul s-a făcut vinovat de săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a
dispus trimiterea în judecată, respectiv „conducerea unui vehicul fără permis de conducere",
„ucidere din culpă" şi „vătămare corporală din culpă", prev. de art. 335 alin. (1) Noul Cod
penal, art. 192 alin. (2) şi art. 196 alin. (1), (5) Noul Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. (2) Cod
penal.
Astfel, analizând infracţiunile săvârşite de inculpat prin prisma elementelor
constitutive, instanţa de fond a constatat că acestea sunt întrunite, atât sub aspectul laturii
obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective.
Latura obiectivă constă în acţiunea inculpatului, care a condus un autoturism fără
permis de conducere, nu a respectat indicatorul „Oprire" şi a intrat în coliziune cu motocicleta
marca H.cu nr. de identificare yyy condusă de T. F..
Între acţiunea inculpatului şi rezultatul constând în moartea numitului T. F. şi
vătămarea corporală a numitului Ş. G., există legătură de cauzalitate, dovedită prin expertiza
efectuată în cauză şi celelalte mijloace de probă.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a avut posibilitatea reală a prevederii
rezultatului faptelor sale, constând în uciderea unei persoane, rezultat cu privire la care a
sperat în mod uşuratic că nu se va produce.
La individualizarea pedepsei, instanţa a reţinut că, încă de la primul termen de
judecată, inculpatul a recunoscut în întregime fapta, astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu,
şi a dat aplicabilitate dispoziţiilor art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, respectiv
reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.
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Instanţa a apreciat că aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală nu conduce
la imposibilitatea reţinerii şi a atenuantelor prev. de art. 74 lit. a – c, întrucât s-ar crea o
situaţie mai nefavorabilă pentru inculpat prin aplicarea exclusivă a prevederilor art. 396 alin.
(10) Cod de procedură penală.
Instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor Codului penal de la 1969, favorabil inculpatului
atât în privinţa condiţiilor şi efectelor reţinerii circumstanţelor atenuante, cât şi al
tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni, precum şi cu privire la instituţia
suspendării condiţionate a executării pedepsei.
Aşadar, la individualizarea pedepselor instanţa a ţinut seama de faptul că inculpatul
este la primul conflict cu legea penală, a avut o comportare bună până la săvârşirea faptelor,
iar ulterior comiterii lor le-a recunoscut şi regretat, încercând să se împace cu părţile civile,
oferind sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare, reţinând în favoarea
inculpatului circumstanţele atenuante, prevăzute de art. 74 lit. a, c Cod penal din 1969 şi
reducând pedepsele în mod corespunzător, potrivit art. 76 din acelaşi act normativ.
Infracţiunile fiind comise în concurs real, instanţa a făcut şi aplicarea dispoziţiilor art.
33 lit. a şi 34 lit. d Cod penal din 1969, contopind pedepsele şi aplicând inculpatului pedeapsa
cea mai grea.
În baza art. 71 Cod penal din 1969 şi art. 3 Protocol 1 CEDO, instanţa a interzis
inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969 pe durata
executării pedepsei.
În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa a considerat că sunt
îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal din 1969, inculpatul aflându-se la primul
conflict cu legea penală, a recunoscut şi regretat faptele, a încercat să despăgubească părţile
civile, aşa încât s-a apreciat că scopul pedepsei aplicate poate fi atins şi prin suspendarea
condiţionată a executării acesteia.
Termenul de încercare a fost stabilit conform art. 82 Cod penal de la 1969, iar
inculpatului i-au fost puse în vedere dispoziţiile art. 83 Cod penal din 1969, privind revocarea
suspendării condiţionate a executării pedepsei.
În baza art. 71 alin.(5) Cod penal din 1969, instanţa a suspendat executarea pedepsei
accesorii a interzicerii drepturilor prev. de 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal, pe durata
suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza art. 88 Cod penal de la 1969, s-a dedus din durata pedepsei perioada reţinerii
inculpatului, din data de 27.04.2013 ora 23,00, până la data de 28.04.2013 orele 23,00.
Totodată, s-a luat act că la data de 27 mai 2013 a încetat de drept măsura preventivă a
obligării de a nu părăsi localitatea, luată faţă de inculpat prin ordonanţa organului de urmărire
penală din data de 28 aprilie 2013.
În ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a constatat că atât persoana
vătămată Ş. G., cât şi familia victimei decedate s-au constituit părţi civile împotriva
inculpatului F.G., solicitând daune morale.
Prin adresa nr. … din data de 19.07.2013, Spitalul Judeţean de Urgenţă S., s-a
constituit parte civilă pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală
acordată victimei Ş. G., cu suma de 3212,90 lei (fila 44).
Instanţa a apreciat că prejudiciul suferit de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă
S. este cert, fiind îndreptăţită la recuperarea cheltuielilor reprezentând îngrijirile medicale
acordate părţii vătămate Ş. G., în sumă totală de 3212,90 lei.
În acest sens, instanţa a avut în vedere disp. art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii potrivit cărora „persoanele care prin faptele lor aduc daune
sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat
furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa
medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către
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furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume,
furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale
caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele
şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată”.
Potrivit art. 251 din Legea nr. 32/2000, „Fondul se constituie în scopul: b) de a
despăgubi persoanele păgubite prin accidente de vehicule, dacă vehiculul respectiv, tramvaiul,
care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă
pentru pagube produse prin accidente de vehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare”.
Prin decizia nr. 3/15.06.2010 a ÎCCJ s-a statuat că Fondul de Protecţie a Victimelor
Străzii are calitate de parte responsabilă civilmente în sensul art. 24 alin. 3 din Codul de
procedură penală, ca persoană chemată să răspundă potrivit legii pentru pagubele provocate
prin fapta ilicită a inculpatului, autor al accidentului, în ipoteza în care vehiculul nu este
asigurat RCA.
Potrivit art. 49 pct. 1 lit. d din Anexa 1 la Ordinul nr. 20/2008 emis de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, la stabilirea despăgubirilor se au în vedere inclusiv cheltuielile
de spitalizare. Normele care reglementează asigurările au caracter special faţă de art. 313 din
Legea nr. 95/2006, care constituie dreptul comun în materie de suportare a cheltuielilor de
spitalizare.
Potrivit art. 13 din Ordinul nr.1/2008, după plata despăgubirilor, Fondul de Protecţie a
Victimelor Străzii se subrogă în dreptul persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele
responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirile
achitate persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de
despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.
Art. 251 pct. 15 din Legea nr. 32/2000 prevede că „în vederea recuperării sumelor
cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul”.
Potrivit art.11 alin. (1) din ordinul 1/2008 al C.S.A., în caz de litigiu, drepturile
persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării, precum şi de tramvaie,
în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se exercită împotriva
Fondului.
Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că persoanele prejudiciate care au înaintat
acţiune în justiţie împotriva persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea
prejudiciului vor fi despăgubite de Fond în baza hotărârii judecătoreşti. Fondul are legitimare
procesuală pasivă, în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire, în limitele şi în condiţiile
prevăzute de reglementările legale în vigoare.
În acest sens, instanţa a reţinut că prin decizia nr. 3/15.06.2010 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a statuat că în
procesul penal Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii are calitatea de parte responsabilă
civilmente şi poate fi obligat şi singur la plata despăgubirilor civile către persoanele păgubite
prin accidente de vehicule neasigurate. Utilizarea expresiei „poate fi obligat” denotă că nu
este exclusă nici posibilitatea obligării în solidar a inculpatului cu fondul, solidaritatea fiind
de altfel caracteristică părţii responsabile civilmente.
Astfel, coroborând prevederile art.998 şi urm. Cod Civil cu cele de mai sus, instanţa a
constatat că în cauză se impune obligarea în solidar a inculpatului cu Fondul, la plata
despăgubirilor civile.
În ceea ce priveşte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ş. G. şi de familia
victimei T. F., instanţa a reţinut că la data de 15 ianuarie 2015, părţile civile au promovat la
Tribunalul Bucureşti o acţiune civilă împotriva inculpatului, solicitând obligarea acestuia la
plata daunelor morale.
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Prin încheierea din data de 12 octombrie 2015 s-a suspendat soluţionarea cauzei până
la soluţionarea definitivă a dosarului nr.1320/285/2015 al Judecătoriei Rădăuţi.
Or, potrivit art. 27 alin. (4) Cod procedură penală, persoana vătămată sau succesorii
acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească această instanţă şi să
se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare
a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea
instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.
În cazul de faţă, acţiunea penală a fost pusă în mişcare încă din data de 28 aprilie 2013,
acţiunea civilă fiind promovată ulterior, iar părţile civile nu au înţeles să părăsească instanţa
civilă, care a suspendat cauza până la soluţionarea cauzei penale.
În consecinţă, potrivit principiului electa una via, instanţa de fond a respins ca
inadmisibilă acţiunea civilă formulată de părţile civile.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi
şi partea responsabilă civilmente Fondul Pentru Protecţia Victimelor Străzii, pentru motivele
arătate în scris, reprezentanta Parchetului susţinându-le şi oral la termenul de judecată din data
de 11.01.2016, fiind consemnate pe larg în încheierea de dezbateri de la acea dată, ce face
parte integrantă din prezenta decizie.
Între altele, ambii apelanţi au invocat greşita obligare a Fondul Pentru Protecţia
Victimelor Străzii, în solidar cu inculpatul F. G. la plata despăgubirilor civile către Spitalul
Judeţean de Urgenţă S., neţinându-se seama de Decizia nr. 3 din 15.06.2010 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, de dispoziţiile art.1357 Cod civil, inculpatul urmând a fi obligat în mod
direct la plata cheltuielilor de spitalizare solicitate şi de art.5 din Ordinul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr.1/2008, conform cărora unităţile spitaliceşti care au prestat
servicii medicale persoanelor păgubite au posibilitatea să recupereze cheltuielile efectuate
direct de la persoana vinovată pentru crearea prejudiciului fără a beneficia de garanţia
Fondului.
Instanţa de apel a admis apelurile, reţinând sub acest aspect că, potrivit art. 313 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, persoanele care prin faptele lor aduc
daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat
furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa
medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către
furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume,
furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale
caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele
şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.
Conform art. 251 din Legea nr. 32/2000, „Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se
constituie în scopul: b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de vehicule, dacă
vehiculul respectiv, tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era
asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, cu toate
că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să
încheie o astfel de asigurare.
Art.5 alin. (4) din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.1/2008,
stipulează că nicio entitate care a compensat în orice fel persoanelor despăgubite sau a oferit
acestora servicii în legătură cu prejudiciul suferit nu are dreptul să solicite de la Fond
recuperarea cheltuielilor efectuate.
În raport de dispoziţiile legale menţionate, s-a constatat că în mod greşit prima
instanţă a obligat partea responsabilă civilmente apelantă Fondul de Protecţie a Victimelor
Străzii la plata despăgubirilor civile solicitate de Spitalul Judeţean de Urgenţă S. în solidar cu
inculpatul intimat, revenind acestuia din urmă obligaţia de a achita cheltuielile de spitalizare
solicitate de această parte civilă.
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În consecinţă, ambele apeluri au fost admise, hotărârea atacată fiind desfiinţată în
parte, în sensul înlăturării dispoziţiei de obligare a parţii responsabile civilmente apelante,
Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii în solidar cu inculpatul intimat la plata despăgubirilor
civile către Spitalului Judeţean de Urgenţă S., cheltuielile de spitalizare în sumă de 3212,90
lei urmând a fi achitate acestei unităţi spitaliceşti de către inculpatul intimat.
16. Confiscarea specială în situaţia în care părţile s-au împăcat
Interpretând dispoziţiile normative care reglementează măsura de siguranţă a
confiscării speciale – art. 112 alin. (1) lit. c teza I Cod penal, rezultă că ea se dispune
indiferent dacă făptuitorului i se aplică o stare de pericol pusă în evidenţă prin săvârşirea
faptei prevăzute de legea penală. Aşadar, măsurile de siguranţă nu sunt consecinţe ale
răspunderii penale, iar împăcarea intervenită nu poate constitui motiv de înlăturare a celor
dispuse de prima instanţă în acest sens.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 26 din 13.01.2016)
Prin sentinţa penală nr. 287 din data de 10.08.2015 pronunţată de Judecătoria Suceava
în dosar nr. 4156/314/2015, s-au dispus următoarele:
1. În temeiul art.231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, s-a încetat procesul penal având ca
obiect săvârşirea de către inculpatul B.D.V. a infracţiunilor de complicitate la furt calificat în
dauna persoanei vătămate M.A., prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 228
alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal cu aplicarea art.44 alin. (1) Cod penal și cu
aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal și furt calificat în dauna persoanei vătămate O.D..D.,
prevăzută de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, cu aplicarea art.44 alin.
(1) Cod penal și cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1)
Cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.
S-a constatat că inculpatul B.D.V. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 04.05.2015 până la data de 03.07.2015.
2. În temeiul art. 231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, s-a încetat procesul penal având ca
obiect săvârşirea de către inculpatul B.C.D. a infracţiunii de furt calificat în dauna persoanei
vătămate O.D.D., prevăzută de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal cu
aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.
S-a constatat că inculpatul B.C.D. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 02.05.2015 până la data de 22.06.2015.
3. În temeiul art. 231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, s-a încetat procesul penal având ca
obiect săvârşirea de către inculpatul H.A.C. a două infracţiuni de furt calificat în dauna
persoanelor vătămate M.A. şi O.D.D., prevăzute de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b
şi d Cod penal, fiecare cu aplicarea art.44 alin. (1) Cod penal și cu aplicarea art. 77 lit. a şi d
Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.
S-a constatat că inculpatul H.A.C. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 02.05.2015 până la data de 28.06.2015.
4. În temeiul art.231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, s-a încetat procesul penal având ca
obiect săvârşirea de către inculpatul N.C. a două infracţiuni de furt calificat în dauna
persoanelor vătămate M.A. şi O.D.D., prevăzute de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b
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şi d Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1)
Cod penal, ca urmare a împăcării părţilor.
S-a constatat că inculpatul N. C. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză din
data de 02.05.2015 până la data de 14.06.2015.
5. În temeiul art.231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, s-a încetat procesul penal având ca
obiect săvârşirea de către inculpatul R.D.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la
furt calificat în dauna persoanei vătămate M.A., prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal
raportat la art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a
Cod penal şi art. 113 alin. (3) Cod penal şi furt calificat în dauna persoanei vătămate O. D.D.,
prevăzută de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a
și art. 113 alin. (3) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca urmare a
împăcării părţilor.
S-a constatat că inculpatul R.D.M. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 02.05.2015 până la data de 29.05.2015.
În baza art. 159 alin. (2) Cod penal, s-a constatat stinsă acţiunea civilă a părţii
vătămate O.D.D. ca urmare a împăcării părţilor.
S-a luat act că persoana vătămată M. A. nu s-a constituit parte civilă în cauză.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. b Cod penal, s-au confiscat de la inculpatul B.D.V. două
bidoane de plastic de culoare neagră, capacitate 20 litri, şi un furtun culoare galben, lungime
cca 5,5 metri, cu înscrisul 3/4 50 m 10 bar Ghest, bunuri aflate la Camera de Corpuri Delicte a
I.P.J. S. şi menţionate în dovada nr.210305 din 08.06.2015 aflată la fila 296 ds. u.p.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul B. D.V. suma de 600 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 20.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul H. A. C. suma de 600 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 20.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul N. C. suma de 600 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 20.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul R. D. M. suma de 600 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 20.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul B.D.V. suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca V., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul B.C.D. suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca V., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul H.A.C. suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca H., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 28.04.2015.
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În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul N. C. suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (3) Cod penal, s-a
confiscat de la inculpatul R. D.M. suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc, a autoturismului H., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul
săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În baza art. 255 Cod procedură penală, s-a dispus restituirea către B. N. a următoarelor
bunuri: un motoferăstrău STIHL MS 460 uzat de culoare portocalie; un şlefuitor
BLAK&DECKER MOUSE KA 161 uzat portocaliu; un circular de mână MODER MA 160
uzat de culoare galbenă; o cositoare electrică de culoare galbenă, uzată, marcă necunoscută; o
bormaşină cu mixer MILWAKEE uzată de culoare roşie; o şurubelniţă electrică
BLAK&DECKER uzată de culoare albastră; un flex BOSCH PWS600 uzat de culoare verde
şi o bormaşină cu doi acumulatori, marca KINZI uzată de culoare gri, bunuri menţionate în
dovada cu nr. 210278 aflată la fila 294 aflate la Camera de corpuri delicte al I.P.J. S.
În baza art. 255 Cod procedură penală, s-a dispus restituirea către inculpatul N. C. a
următoarelor bunuri: 14 bureţi metalici pentru vase, fără inscripţii; o pompă submersibilă
QGD3-160-1.1 din metal uzată; un circular de mână BASIC BHKS1050 uzat de culoare
albastră; o şurubelniţă electrică BLAK&DECKER, portocalie uzată; o faţă portieră stânga faţă
de culoare neagră, AUDI, uzată; o protecţie spate scaun de culoare neagră, AUDI, uzată; două
ceasuri de bord marca AUDI-VDO, parţial distruse, uzate; o oglindă auto laterală, cu sticlă
lipsă, uzată; o oglindă auto laterală, cu sticlă crăpată; o oglindă auto laterală uzată; o
motopompă GUDE uzată de culoare albastră; o rolă fir electric de culoare neagră, cu
inscripţia ESBRW uzată; o trusă chei DOWIDAT uzată de culoare neagră; o trusă şurubelniţă
PUREWORK uzată de culoare albastră; un set burghie PUREWORK uzat de culoare roşie; un
set cleşte electric WERTH uzat de culoare neagră; un set chei tabulare în cutie metalică roşie,
uzată; un cleşte gură de lup, mărimea 18 uzat; un radiocasetofon auto marca EUROTEC uzat;
o bormaşină BOSCH GBH3 – 28 E de culoare albastră uzat; un flex MAKITA 9069 de
culoare verde uzat; un flex marca STHOR de culoare gri-negru uzat; un aparat de măsură
marca DUWI de culoare roşie uzat; o cutie de conectori electrici, culoare gri, inscripţia AUDI,
uzată; un set a trei săpunuri marca WUK, provenienţă Ucraina şi un calculator de bord marca
BOSCH, pentru AUDI, culoare neagră, uzat, bunuri menţionat în dovada cu nr. 210279 aflată
la fila 295 aflate la Camera de corpuri delicte al I.P.J. S.
Pentru a dispune astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul nr. 1925/P/
2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au fost trimişi în judecată, în stare de
arest preventiv, inculpaţii B.D.V., B.C.D., H.A.C., N.C. şi R.D.M. pentru săvârşirea
infracţiunilor mai sus arătate.
În fapt, s-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare al instanţei că în seara zilei de
20.04.2015, în intervalul orar 21.30-22.10, inculpaţii B. D. V., N.C., H.A.C. şi R. M. D. se
deplasau cu auto marca A., pe drumul comunal aa, pe raza localităţii M.
În momentul în care au ajuns în dreptul locuinţei persoanei vătămate M. A. şi au
observat autoutilitara M, s-au hotărât să sustragă combustibil din rezervorul acesteia.
Astfel, după ce au parcat autoturismul pe un drum lateral în apropiere, au coborât şi au
luat două bidoane pentru a sustrage motorină din rezervorul autoutilitarei.
Inculpatul N. C. a forţat sonda de nivel de la rezervor, iar cu ajutorul inculpatului H.
A.C. au început să transfere combustibil din rezervorul autoutilitarei într-un bidon, în timp ce
R. D.M. şi B.D.V. asigurau paza.
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După ce au reuşit să umple unul din cele două bidoane de 20 de litri, în apropiere a
oprit autoturismul condus de numitul B. A., din care a coborât martorul R. I. M., vecinul
persoanei vătămate, care se întorcea acasă de la barul din M.
Deoarece în momentul în care a trecut pe lângă autoutilitara M martorul R.I.M. a
observat ceva sub aceasta şi a crezut că este persoana vătămată, care lucrează, s-a hotărât să
meargă până acolo.
În momentul în care a ajuns în spatele autoutilitarei M, inculpaţii B.D.V., R.M.D.,
H.A.C. şi N. C. au început să fugă pe imaş, spre pârâul H., lăsând la faţa locului două canistre
de 20 de litri fiecare, una cu motorină şi alta fără conţinut şi un furtun de culoare galbenă.
În timp ce se îndepărtau de locul săvârşirii infracţiunii, inculpatul N.C. a început să îi
adreseze injurii martorului R. I. M., iar din rezervorul autoutilitarei se scurgea motorină prin
furtunul introdus de inculpatul H.
Ulterior, după ce inculpaţii s-au asigurat că nu au fost urmăriţi, s-au întors şi au luat
autoturismul marca A şi s-au îndreptat spre domiciliile lor.
S-a mai reţinut în actul de sesizare al instanţei că în seara zilei de 28.04.2015, în jurul
orei 22.00, inculpaţii N.C., B. D. V., B. C. D., H. A. C. şi R. M. D. au hotărât să se deplaseze
pe raza satului D, com. D, jud. S. pentru a sustrage bunuri din hala ce aparţinea numitei R. M.
Astfel, inculpatul R. M. D. s-a deplasat cu autoturismului marca H. condus de H.A.C.,
inculpatul B.C.D. s-a deplasat cu autoturismul V. condus de B.D.V. iar inculpatul N.C. s-a
deplasat cu autoturismul său marca A.
După ce au parcat maşinile în apropiere, toţi cinci au mers pe jos până în spatele halei,
au tras de o plasă de gard şi au pătruns pe sub aceasta în curte.
Când au ajuns în faţa halei, N. C. şi H.A.C. au forţat cu ajutorul unei bucăţi de metal o
uşă din lemn cu ramă metalică până când a cedat sistemul de închidere, după care, alături de
B.D.V., au pătruns în hală pentru a identifica bunurile care urmau a fi sustrase şi pentru a le
scote afară.
Iniţial, B. C.D. şi R.M.D. au asigurat paza până când bunurile au fost scoase în faţa
halei.
Inculpaţii au scos din hală un aparat sudură, marca MIG 250, de culoare galbenă, patru
flexuri mari, unul marca Machita, de culoare albastru, nou, două marca Bosch, de culoare
albastru şi unul Metabo, de culoare albastru, la 110 V, o bormaşină marca Bosch, culoare
albastru, o autofiletantă, marca Panasonic, culoare neagră, cu acumulatori de 12 V, un
generator alb cu roşu şi galben, cu motor marca Honda, pe benzină, două pickammere, marca
necunoscută, unul galben şi unul portocaliu, trei truse chei tubulare, una marca Yato de
culoare neagră şi două marcă necunoscută, achiziţionate din bazar având cutii de culoare gri,
o trusă chei tubulare, 19 - 50 mm, marcă necunoscută, provenienţă germană un şlefuitor
marca Bosch, culoare verde, un compactor de culoare albastru pe benzină, de 50 kg, marca
Winiquip, un aparat sudură tip invertor, cu electrozi culoare galbenă, marcă necunoscută,
provenienţă China, o motocoasă pe benzină, culoare verde, marca necunoscută provenienţă
Rusi, un automizor, motor pe benzină marca Honda sau Subaru, de culoare alb cu roşu, un
furtun negru şi mai multe furtunuri hidraulice de culoare neagră, diferite dimensiuni şi
lungimi, cu capete albe.
După ce au scos bunurile la uşa de intrarea din faţă a halei, toţi cei cinci inculpaţi le-au
cărat în spate pentru a fi încărcate în autoturismele lui N.C. şi B.D.V., desfăşurând activitatea
infracţională sub forma de participaţie a coautoratului.
De aici, inculpaţii au plecat spre comuna G., la locuinţa părinţilor inculpatului
H.A.C.din com. G., pentru a depozita bunurile sustrase.
Aici inculpaţii au depozitat bunurile sustrase după ce i-au spus lui B.N. că acestea
aparţin lui B.D.V. şi că au fost aduse din Italia.
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Ulterior, la data de 29.04.2015, B.D.V. l-a contactat pe martorul C.M. pentru a-i oferi
spre vânzare mai multe scule electrice.
Astfel, B.D.V., împreună cu H.A.C. şi B.C.D. s-au deplasat cu autoturismul lui H.A.C.
la locuinţa martorului C.M. şi i-au vândut mai multe bunuri, printre care o trusă de chei
tubulare cu diametrul între 19 şi 50 mm cu carcasă de culoare albastru, un flex mare utilizat
marca Metabo de culoare albastru, un flex mare utilizat marca Hitachi de culoare verde, un
şlefuitor electric excentric marca Bosch de culoare verde, o autofiletantă cu acumulator de
14,4 v, culoare gri marca kinzo, o autofiletantă cu acumulator de culoare neagră marca
Panasonic, o trusă neagră cu reductor pentru schimb roţi camioane, o bormaşină marca Bosch
de culoare verde închis, un flex mare marca Makita de culoare albastru, un pistol pneumatic
de culoare roşu marca Milwaukee, un rotopercutor cu tot cu cutie roşie, marca Milwaukee, un
rotopercutor cu tot cu cutie, ambele de culoare roşie, marca Hilti, şi o suflantă cu aer cald de
culoare albastru marca Steinel, pentru suma de 300 de euro.
Bunurile vândute au fost identificate ca aparţinând persoanei vătămate O.D.D. şi i-au
fost restituite acestuia pe bază de dovadă.
Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare este susţinută de probele pe larg expuse de
instanţa fondului în considerentele sentinţei, curtea nemaireluându-le.
Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 08.07.2015, definitivă,
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, administrării
probelor şi efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecaţii.
La termenul de judecată din data de 12.06.2015, s-a depus la dosar o declaraţie
notarială autentificată sub nr. 2740/12.06.2015 la B.N.P. LL prin care persoana vătămată
O.D.D. a declarat că s-a împăcat cu inculpatul H.A.C.
La termenul de judecată din data de 12.06.2015, a fost audiat inculpatul H.A.C. care a
declarat că s-a împăcat cu persoana vătămată O.D.D.
La data de 16.06.2015 s-a depus la dosarul cauzei declaraţia notarială autentificată sub
nr. 2779/15.06.2015 la BNP LL prin care persoana vătămată O.D.D. a declarat că s-a împăcat
cu inculpaţii N.C., R.D.M., B.D.V. şi B.C.D.
La data de 26.06.2015 s-a depus la dosarul cauzei declaraţia notarială autentificată sub
nr. 547/25.06.2015 la B.N.P. IR prin care persoana vătămată M.A. a declarat că s-a împăcat
cu inculpatul H.A.C. şi inculpatul N.C.
La termenul de judecată din data de 26.06.2015 a fost audiat inculpatul H.A.C, în
sensul că acesta s-a împăcat cu persoana vătămată M.A.
La termenul de judecată din data de 29.06.2015 a fost audiat inculpatul N.C., care a
declarat că s-a împăcat cu partea civilă O.D.D. şi cu persoana vătămată M.A.
La data de 30.06.2015 s-a depus la dosarul cauzei declaraţia notarială autentificată sub
nr. 3043/29.06.2015 la BNP LL prin care persoana vătămată M.A. a declarat că s-a împăcat
cu inculpaţii N.C., R.D.M., B.D.V. şi H.A.C.
La termenul de judecată din data de 01.07.2015 a fost audiat inculpatul B.D.V., care a
declarat că s-a împăcat cu partea civilă O.D.D. şi cu persoana vătămată M.A.
La termenul de judecată din data de 01.07.2015 a fost audiat inculpatul B.C.D. care a
declarat că s-a împăcat cu partea civilă O.D.D.
La termenul de judecată din data de 01.07.2015 a fost audiat inculpatul R.D.M., care a
declarat că s-a împăcat cu partea civilă O.D.D. şi cu persoana vătămată M.A.
La termenul de judecată din data de 08.07.2015 a fost audiată persoana responsabilă
civilmente R.D.M. care a declarat că încuviinţează împăcarea fiului ei, inculpatul R.D.M., cu
partea civilă O.D.D. şi cu persoana vătămată M.A.
Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, instanţa a reţinut că inculpaţii au
fost trimişi în judecată pentru comiterea mai multor infracţiuni, comise în împrejurările pe
larg mai sus expuse.
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La dosar au fost depuse declaraţiile notariale ale persoanelor vătămate M.A. şi O.D.D.,
prin care acestea au arătat că înţeleg să se împace cu inculpaţii din cauză.
Inculpaţii B.D.V., N.C., B.C.D., H.A.C. și R.M.D. au declarat în faţa judecătorului de
Cameră Preliminară faptul că înţeleg să se împace cu persoanele vătămate din prezenta cauză.
În ceea ce priveşte instituţia împăcării şi aplicabilitatea acesteia în prezenta cauză, la
data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul
penal care, în art. 231 alin. (2) stabileşte că „În cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229
alin. (1), alin. (2) lit. b şi c şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală.”
În noua reglementare, împăcarea poate interveni în cazul infracţiunilor pentru care
punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dar numai dacă legea o prevede în
mod expres, astfel cum statuează art. 159 alin. (1) Cod penal. În virtutea acestei prevederi
legale, împăcarea părţilor nu mai are nimic în comun cu infracţiunile pentru care punerea în
mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Art. 159 alin. (3) Cod penal instituie o limitare a incidenţei instituţiei împăcării, în
sensul că „Împăcarea produce efecte … dacă are loc până la citirea actului de sesizare al
instanţei.” Sunt excluşi de la beneficiul posibilităţii de a se împăca acei inculpaţi faţă de care
s-a depăşit etapa procesuală a citirii actului de sesizare.
Împăcarea are o dublă natură - pe de o parte este o instituţie procesuală, din punct de
vedere al condiţiilor în care operează, iar pe de altă parte este o instituţie de drept material, din
punct de vedere al efectelor pe care le produce, anume acela de a înlătura răspunderea penală.
Potrivit art. 159 alin. (2) Cod penal, împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală,
situaţie care constituie, conform art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală, o cauză de
împiedicare a exercitării sau de stingere a acţiunii penale.
Având în vedere manifestarea de voinţă a părţilor, exprimată neîndoielnic prin
declaraţiile notariale depuse la dosarul cauzei şi prin declaraţiile date în faţa Judecătorului de
Cameră Preliminară din prezentul dosar, cu respectarea dispoziţiilor art. 159 alin. (4) Cod
penal, instanţa a constatat că împăcarea părţilor este totală şi necondiţionată, persoanele
vătămate arătând că nu mai au nicio pretenţie faţă de inculpaţii din prezenta cauză.
Potrivit art.16 alin. (1) Cod procedură penală, „acţiunea penală nu poate fi pusă în
mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: (...) lit. g) a fost
retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură
răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile
legii”.
Potrivit art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, „încetarea procesului penal se
pronunţă în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e) - j)”.
Or, faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, reţinând manifestarea de voinţă a
părţilor, în temeiul art. 231 alin. (2) Cod penal, art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală
raportat la art. 16 alin. (1) lit. g Cod procedură penală a încetat procesul penal pornit
împotriva inculpaţilor.
A constatat că inculpatul B.D.V. a fost reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză
din data de 04.05.2015 până la data de 03.07.2015, inculpatul B.C.D. din data de 02.05.2015
până la data de 22.06.2015, inculpatul H.A.C. din data de 02.05.2015 până la data de
28.06.2015, inculpatul N.C. din data de 02.05.2015 până la data de 14.06.2015, inculpatul
R.D.M. din data de 02.05.2015 până la data de 29.05.2015.
În baza art. 159 alin. (2) Cod penal, a constatat stinsă acţiunea civilă a părţii vătămate
O.D.D. ca urmare a împăcării părţilor.
A luat act că persoana vătămată MA nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Având în vedere că la săvârşirea infracţiunilor din prezenta cauză s-au folosit bunuri
care sunt ale făptuitorului şi că măsura confiscării speciale este o măsură de siguranţă care se
ia chiar dacă procesul penal nu s-a finalizat printr-o hotărâre de condamnare, în temeiul
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art.112 alin. (1) lit. b Cod penal, instanţa a dispus confiscarea de la inculpatul B.D.V. a două
bidoane de plastic de culoare neagră, capacitate 20 litri, şi un furtun culoare galben, lungime
cca 5,5 metri, cu înscrisul ¾ 50 m 10 bar G., bunuri aflate la Camera de Corpuri Delicte a
I.P.J. S.
Având în vedere că la săvârşirea faptelor penale s-au folosit mai multe autovehicule a
căror valoare este vădit disproporţionată faţă de valoarea şi gravitatea faptelor reţinute în
sarcina inculpaţilor, a apreciat că se impune a se face aplicarea art.112 alin. (2) Cod penal şi
să se confişte în parte, prin echivalent bănesc, aceste vehicule. Instanţa a avut în vedere la
stabilirea valorii de confiscat urmarea produsă prin săvârşirea faptelor şi împrejurarea că
autovehiculele au fost folosite la transportul bunurilor sustrase şi la scăparea inculpaţilor de la
locul faptei.
În consecinţă, în temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (2)
Cod penal a dispus confiscarea, de la fiecare dintre inculpaţii B.D.V., H.A.C., N.C. şi R.D.M.
a sumei de câte 600 lei, reprezentând confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, a
autoturismului marca A, folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul săvârşirii faptei din
20.04.2015.
În temeiul art.112 alin.1 lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (2) Cod penal a dispus
confiscarea de la inculpaţii B.D.V. şi B.C.D. a sumei de câte 1000 lei, reprezentând
confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, a autoturismului marca V., folosit pentru a-şi
asigura scăparea de la locul săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (2) Cod penal, a
dispus confiscarea de la inculpaţii H.A.C. şi R.D.M. a sumei de 1000 lei, reprezentând
confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, a autoturismului marca H., folosit pentru a-şi
asigura scăparea de la locul săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În temeiul art.112 alin. (1) lit. c Cod penal raportat la art.112 alin. (2) Cod penal, a
dispus confiscarea de la inculpatul N.C. a suma de 1000 lei, reprezentând confiscarea în parte,
prin echivalent bănesc, a autoturismului marca A., folosit pentru a-şi asigura scăparea de la
locul săvârşirii faptei din 28.04.2015.
În baza art. 255 Cod procedură penală, a dispus restituirea către B.N. a următoarelor
bunuri: un motofierăstrău STIHL MS 460 uzat de culoare portocalie; un şlefuitor
BLAK&DECKER MOUSE KA 161 uzat portocaliu; un circular de mână MODER MA 160
uzat de culoare galbenă; o cositoare electrică de culoare galbenă, uzată, marcă necunoscută; o
bormaşină cu mixer MILWAKEE uzată de culoare roşie; o şurubelniţă electrică
BLAK&DECKER uzată de culoare albastră; un flex BOSCH PWS600 uzat de culoare verde
şi o bormaşină cu doi acumulatori, marca KINZI uzată de culoare gri, bunuri aflate la Camera
de corpuri delicte al I.P.J. S.
În baza art. 255 Cod procedură penală, a dispus restituirea către inculpatul N.C. a
următoarelor bunuri: 14 bureţi metalici pentru vase, fără inscripţii; o pompă submersibilă
QGD3-160-1.1 din metal uzată; un circular de mână Basic BHKS1050 uzat de culoare
albastră; o şurubelniţă electrică Blak&Decker, portocalie uzată; o faţă portieră stânga faţă de
culoare neagră, Audi, uzată; o protecţie spate scaun de culoare neagră, Audi, uzată; două
ceasuri de bord marca Audi-VDO, parţial distruse, uzate; o oglindă auto laterală, cu sticlă
lipsă, uzată; o oglindă auto laterală, cu sticlă crăpată; o oglindă auto laterală uzată; o
motopompă Gude uzată de culoare albastră; o rolă fir electric de culoare neagră, cu inscripţia
ESBRW uzată; o trusă chei Dowidat uzată de culoare neagră; o trusă şurubelniţă Purework
uzată de culoare albastră; un set burghie Purework uzat de culoare roşie; un set cleşte electric
Werth uzat de culoare neagră; un set chei tabulare în cutie metalică roşie, uzată; un cleşte gură
de lup, mărimea 18 uzat; un radiocasetofon auto marca Eurotec uzat; o bormaşină Bosch
GBH3 – 28 E de culoare albastră uzat; un flex Makita 9069 de culoare verde uzat; un flex
marca Sthor de culoare gri-negru uzat; un aparat de măsură marca Duwi de culoare roşie uzat;
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o cutie de conectori electrici, culoare gri, inscripţia Audi, uzată; un set a trei săpunuri marca
Wuk, provenienţă Ucraina şi un calculator de bord marca Bosch, pentru Audi, culoare neagră,
uzat, bunuri aflate la Camera de corpuri delicte al I.P.J. S.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel numitul N.N., în aplicarea prevederilor art.
409 lit. f Cod procedură penală, şi inculpatul N.C., ambii criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie.
În motivarea apelului, numitul N.N. a arătat că în mod greşit prima instanţă a dispus
restituirea către inculpatul N.C. a unei părţi din bunurile ridicate de la domiciliul său cu ocazia
percheziţiei din data de 30.04.2015, în condiţiile în care acestea sunt proprietatea lui şi nu
provin din infracţiuni. În precizările orale, acesta a arătat că solicită restituirea exclusiv a
bunurilor care au fost depuse spre păstrare la I.P.J. S., nu şi a celor cu privire la care instanţa a
fost informată că s-au restituit unor persoane vătămate din alte dosare.
Inculpatul N.C. a susţinut că i-au fost restituite bunuri care nu îi aparţin, întrucât ele
sunt în proprietatea tatălui său, N. N. De asemenea, în mod greşit i-au fost confiscate sumele
de 1.000 lei şi 600 lei, reprezentând confiscare în parte, prin echivalent bănesc, a
autoturismului marca A. folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul săvârşirii faptelor, în
condiţiile în care s-a împăcat cu părţile civile.
În plus, cuantumul cheltuielilor judiciare din prima instanţă este unul nejustificat de
ridicat, întrucât a avut avocat ales şi a achitat sumele pe care a fost somat să le plătească,
potrivit chitanţelor anexate.
Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1), (2), art. 420 Cod
procedură penală, curtea constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:
Prin rechizitoriul nr. 1925/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a
fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, printre alţii, inculpatul N.C., pentru
săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat în dauna persoanelor vătămate M.A. şi O.D.D.,
prevăzute de art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. a
şi d Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.
Împrejurările comiterii faptelor au fost pe larg expuse în cele ce preced, motiv pentru
care Curtea, făcând trimitere la acestea, nu l-a mai reluat.
A arătat inculpatul că în mod greşit s-a dispus confiscarea, de la acesta, a sumelor de
1.000 lei şi 600 lei, reprezentând confiscare în parte, prin echivalent bănesc, a autoturismului
marca Audi folosit pentru a-şi asigura scăparea de la locul săvârşirii faptelor, în condiţiile în
care s-a împăcat cu părţile civile.
Potrivit disp. art. 112 alin. (1) lit. lit. c teza I Cod penal, reţinut de prima instanţă ca
temei de drept al dispoziţiei criticate, sunt supuse confiscării speciale bunurile folosite,
imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului.
Alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că în cazul în care bunurile nu pot fi confiscate,
întrucât nu aparţin infractorului, iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii
lor, se va confisca echivalentul în bani a acestora, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (2).
Acest din urmă text stipulează că, dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit
disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin
echivalent bănesc.
Interpretând prezentele dispoziţii normative care reglementează măsura de siguranţă a
confiscării speciale, rezultă că ea se dispune indiferent dacă făptuitorului i se aplică sau nu o
pedeapsă, întrucât scopul lor este să combată o stare de pericol pusă în evidenţă prin
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. Aşadar, măsurile de siguranţă nu sunt consecinţe
ale răspunderii penale.
În prezentul context, împăcarea intervenită nu poate constitui motiv de înlăturare a
celor dispuse de prima instanţă în acest sens.
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Curtea a reţinut însă că neobligarea inculpatului apelant la plata sumelor de 1.000 lei şi
600 lei, reprezentând confiscare în parte, prin echivalent bănesc, a autoturismului marca A. se
impune pe un alt considerent.
Astfel, după cum rezultă din descrierea situaţiei de fapt, în seara zilei de 20.04.2015,
inculpaţii B.D.V., N.C., H.A.C. şi R.M.D. s-au deplasat cu auto marca A. pe drumul comunal
37, pe raza localităţii M..
În momentul în care au ajuns în dreptul locuinţei persoanei vătămate M.A. şi au
observat autoutilitara M, s-au hotărât să sustragă combustibil din rezervorul acesteia, după ce
în prealabil au parcat autoturismul pe un drum lateral în apropiere.
După ce au reuşit să umple unul din cele două bidoane de 20 de litri, fiind surprinşi de
martorul R.I.M., au început să fugă pe imaş, lăsând la faţa locului cele două canistre.
Ulterior, după ce inculpaţii s-au asigurat că nu au fost urmăriţi, s-au întors şi au luat
autoturismul marca A. şi s-au îndreptat spre domiciliile lor.
Dată fiind derularea evenimentelor aici arătată, nu se poate conchide că inculpaţii au
folosit autoturismul pentru a-şi asigura scăparea de la locul faptei, în condiţiile în care
rezultatul ar fi fost acelaşi şi dacă s-ar fi deplasat pe jos, ei nefiind urmăriţi în concret de vreo
persoană.
S-a mai reţinut în actul de sesizare al instanţei că în seara zilei de 28.04.2015, în jurul
orei 22.00, inculpaţii N.C., B.D.V., B.C.D., H.A.C. şi R.M. D. au hotărât să se deplaseze pe
raza satului D., comuna D., judeţul S. pentru a sustrage bunuri din hala ce aparţinea numitei
R.M.
Astfel, inculpatul R.M.D. s-a deplasat cu autoturismului marca H. condus de H.A.C.,
inculpatul B.C. D. s-a deplasat cu autoturismul V. condus de B.D.V. iar inculpatul N.C. s-a
deplasat cu autoturismul său marca A.
După ce au parcat maşinile în apropiere, toţi cinci au mers pe jos până în spatele halei,
au pătruns înăuntru şi au sustras o serie de bunuri, pe care le-au cărat în spate pentru a fi
încărcate în autoturismele lui N.C. şi B.D.V.
De aici, inculpaţii au plecat spre comuna G., la locuinţa părinţilor inculpatului H.A.C.
din com. G., pentru a depozita lucrurile sustrase.
Nici în acest caz nu se poate reţine că autoturismele cu care aceştia s-au deplasat la
locul faptei au fost utilizate de inculpaţi pentru a împiedica urmărirea lor de către organele de
poliţie sau de alte persoane, ori pentru a-şi asigura, în vreun mod similar, scăparea, în
condiţiile în care nu exista premisa iminentă de a fi surprinşi, iar activitatea lor ilicită,
descoperită.
Prin urmare, Curtea a înlăturat din sentinţa penală, dispoziţiile de confiscare a sumelor
la care s-a făcut anterior referire.
De observat este că argumentele prezentate sunt valabile şi în ceea ce priveşte pe
ceilalţi inculpaţi participanţi la comiterea faptelor, atât la data de 20.04.2015, cât şi la data de
28.04.2015.
Au mai arătat apelanţii că în mod greşit prima instanţă nu a restituit bunurile ridicate
cu ocazia percheziţiei din data de 30.04.2015 numitului N.N., întrucât îi aparţin în proprietate
şi au fost ridicate de la locuinţa sa.
Potrivit procesului verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare nr. 1925/P/2015 din
30.04.2015 (filele 292-293 vol. II ds. u.p.), la data aici arătată s-a efectuat o percheziţie
domiciliară la locuinţa numitului N.N., împrejurare în care au fost ridicate mai multe bunuri.
O parte dintre acestea au fost depuse, conform dovezii nr. 210279, la Camera de
corpuri delicte din cadrul I.P.J. S., iar celelalte au fost predate, pe bază de dovadă, persoanelor
vătămate M.M. şi G.M. din dosarele de urmărire penală nr. 1570/P/2015 şi 1507/P/2015 ale
Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.
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Prin probele administrate în cauză nu s-a făcut dovada că bunurile ridicate depuse la
I.P.J. S. provin din comiterea vreuneia dintre cele două infracţiuni imputate, prin actul de
sesizare a instanţei, inculpatului N. C. şi nici că ele ar aparţine acestuia, în condiţiile în care au
fost găsite în locuinţa apelantului N.N.
Aşa fiind, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. f Cod procedură penală, Curtea a dispus
înapoierea bunurilor aflate la camera de corpuri delicte din cadrul I.P.J. S. către proprietarul
lor de drept, înlăturând dispoziţia prin care au fost restituite inculpatului N.C., în condiţiile în
care nu s-a dovedit că ar aparţine acestuia.
În ce priveşte cheltuielile de judecată la a căror plată inculpatul apelant a fost obligat,
acestea au fost stabilite în acord cu actele efectuate de către organele de urmărire penală şi de
instanţa de judecată, fiind astfel justificat cuantumul stabilit în sarcina sa cu respectivul titlu,
chiar dacă a avut apărător ales, iar părţile s-au împăcat.
Prin urmare, o reducere a lor, astfel cum inculpatul N.C. a solicitat, nu se justifică a fi
dispusă.
Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând întemeiate apelurile formulate de
inculpatul N.C. şi de apelantul N.N., în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, le-a
admis.
În temeiul art. 419 Cod procedură penală, s-au extins efectele apelului declarat de
inculpatul N.C. şi cu privire la inculpaţii B.D.V., H.A.C., B.C.D. şi R.D.M., în condiţiile în
care o parte dintre criticile aduse hotărârii de către acesta vizează aspecte similare.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, s-a procedat în sensul
celor mai sus arătate.
Totodată, raportat la soluţia dispusă urmare a extinderii apelului declarat de inculpatul
N.C., s-au anulat, relativ la inculpaţii B.D.V., H.A.C., B.C.D. şi R.D.M., formele de executare
cât priveşte dispoziţiile de confiscare a contravalorii autoturismelor.
17. Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012
raportat la art. 83 Cod penal din 1969.
Conform art. 85 alin. (1) Cod penal din 1969, în ipoteza anulării suspendării
condiţionate a executării pedepsei pentru infracţiuni săvârşite anterior, termenul de încercare
al suspendării executării pedepsei noi rezultante se calculează de la data rămânerii definitive
a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei,
după cum prevăd dispoziţiile art. 85 alin. (3) din Codul penal din 1969.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 103 din 3.02.2016)
Prin Decizia penală nr. 103/03.02.2016 a Curţii de Apel Suceava (dosar nr.
9.../193/2015), s-au dispus următoarele:
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, s-a admis apelul declarat de
inculpatul V.R.A. împotriva sentinţei penale nr. 2133/28.10.2015 a Judecătoriei Botoşani.
A fost desfiinţată în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare:
Au fost înlăturate dispoziţiile de revocare a pedepselor principală şi accesorie, în
temeiul art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 din Codul penal din 1969 şi de
adiţionare a pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
2144/2012 a Judecătoriei Botoşani, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul V.R..A.
În baza art. 91 alin. (1) raportat la art. 92 alin. (1) şi (2) Cod penal, s-a dispus
suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 9 luni şi 10 zile închisoare
aplicate inculpatului V.R.A. pe un termen de supraveghere de 3 ani, ce se calculează de la
data rămânerii definitive a hotărârii de faţă.
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În baza art. 92 alin. (3) raportat la art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de
supraveghere, inculpatul V.R.A. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune X., la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
Pe durata termenului de încercare, datele prevăzute la literele c) – e) se comunică
Serviciul de Probaţiune X..
Conform art. 93 alin. (2) lit. b Cod penal i s-a impus inculpatului V.R.A. să
frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de
Probaţiune X. sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
Conform art. 93 alin. (3) Cod penal raportat la art. 404 alin. (2) Cod procedură penală,
pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul V.R.A. va presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la una din următoarele două instituţii publice:
Primăria Municipiului X., judeţul X., respectiv Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X.,
judeţul X., instituţia urmând a fi decisă de consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de
Probaţiune X. în urma evaluării iniţiale a inculpatului.
În temeiul art. 407 alin. (2) Cod procedură penală, raportat la art. 96 alin. (1), (4), (6)
Cod penal, art. 91 alin. (4) Cod penal, i s-a atras atenţia inculpatului V.R.A. asupra
consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere ori obligaţiilor impuse prin prezenta
sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, constând în sancţiunea
revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei.
S-a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin deciziei.
În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de
către stat în apel au rămas în sarcina acestuia.
Pentru a se pronunţa în acest sens, Curtea a reţinut următoarele:
Prin sentința penală nr. 2133 din data de 28.10.2015 pronunțată de Judecătoria
Botoșani în dosarul nr. 9419/193/2015 a fost condamnat inculpatul V.R.A., pentru săvârşirea
infracţiunii de punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. (1)
Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) rap. la art. 375 Cod procedură penală, la pedeapsa
de 8 luni închisoare; încredinţarea de către o persoană a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile
publice, unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului, prev. de art. 335
alin. (3) Cod penal, la pedeapsa de 4 luni închisoare.
În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b Cod penal s-au contopit cele două
pedepse şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare, sporită la 9 luni
şi 10 zile închisoare.
În temeiul art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 Cod penal din
1969, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni
închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă
definitivă prin nerecurare la data de 22.11.2012, pedeapsă care a fost adiţionată la pedeapsa
menţionată anterior de 9 luni şi 10 zile închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa
totală de 1 (unu) an, 3 (trei) luni şi 10 (zece) zile închisoare.
În temeiul art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 Cod penal din 1969, a
fost revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei accesorii, stabilite prin
sentinţa penală susmenţionată, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit.
a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969, ce au corespondent în art. 66 alin. (1) lit. a şi b din
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Noul Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice
şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 350 lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare.
Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Botoşani nr. 6518/P/2014 din 02 iulie 2015, inculpatul V.R.A. a fost trimis
în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulaţie a unui vehicul
neînmatriculat prev. de art. 334 alin. (1) Cod penal şi încredinţarea de către o persoană a unui
vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru
conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa
alcoolului, prev. de art. 335 alin. (3) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal,
faptele constând în aceea că la data de 11.10.2014, în jurul orei 01:00, a pus în circulaţie
autoturismul V., deşi era neînmatriculat, având numerele de înmatriculare expirate din data de
08.10.2014, prin încredinţarea acestuia pentru conducerea pe drumurile publice suspectei
M.A., cunoscând că aceasta se afla sub influenţa alcoolului, respectiv avea 0,30 mg/l alcool
pur în aerul expirat.
Prin încheierea din data de 08.09.2015 a judecătorului de cameră preliminară din
cadrul Judecătoriei Botoșani s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării
actelor de urmărire penală, legalitatea sesizării instanţei şi s-a dispus începerea judecăţii.
La termenul de judecată din data de 22 octombrie 2015, inculpatul V.R.A. a
recunoscut săvârşirea infracţiunilor, solicitând judecarea cauzei în baza probatoriului
administrat în cursul urmăririi penale, conform art. 374 Cod procedură penală.
După punerea în discuţia părţilor, instanţa de fond a admis cererea inculpatului de
judecare a cauzei în formă simplificată, fiind întrunite toate cerinţele prevăzute de lege.
Analizând probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanţa de fond a reţinut
următoarea situaţie de fapt:
La data de 11.10.2014, în jurul orei 01:00, lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei
Municipiului X., aflaţi în timpul executării serviciului de patrulare şi control al traficului
rutier în municipiul X., pe strada CN, au efectuat semnal regulamentar de oprire
autoturismului marca V.
Procedând la legitimarea conducătorului auto, acesta a fost identificat în persoana
suspectei M.A., posesoare a permisului de conducere categoria B, din anul 2012, iar pe
scaunul din dreapta faţă a fost identificat inculpatul V.R.A., acesta fiind şi proprietarul
autoturismului.
În ceea ce priveşte autoturismul în cauză, s-a stabilit că acesta nu era înmatriculat în
circulaţie, având valabilitatea numerelor de înmatriculare provizorii expirată din data de
09.10.2014, aspect confirmat ulterior şi prin adresa emisă de Serviciul Public Comunitar
Regim Permise Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor X.
De asemenea, lucrătorii de poliţie au procedat la testarea suspectei M.A. cu aparatul
etilotest ARZF – 0490, rezultatul fiind de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, la ora 01.04.,
nr. test 363. Din acest motiv faţă de aceasta s-a luat măsura sancţionării contravenţionale, cu
amendă în sumă de 810 lei, precum şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce
pentru 90 de zile.
Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul în cauză a fost pus în
circulaţie de inculpatul V.R.A., care l-a încredinţat suspectei M.A. pentru a-l conduce pe
drumurile publice, deşi cunoştea faptul că aceasta se afla sub influenţa alcoolului.
În cauză a fost audiat martorul N.V., care a asistat la controlul şi verificările efectuate
de către organele de poliţie, cu prilejul depistării autoturismului, confirmând cu această ocazie
aspectele menţionate în procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante.
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Pe parcursul cercetărilor, atât suspecta M.A., cât şi inculpatul V.R.A. au avut o
atitudine procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina lor.
Astfel, suspecta a declarat că a condus autoturismul în cauză de la restaurantul L.,
situat la ieşirea din mun. X., până pe str. CN, în dreptul staţiei Peco, deşi anterior consumase
băuturi alcoolice. Totodată a precizat că nu a cunoscut faptul că autoturismul nu era
înmatriculat în circulaţie.
Inculpatul V.R.A. a declarat că din cauza stării de ebrietate în care se afla la momentul
respectiv, ar fi pierdut din vedere faptul că numerele de înmatriculare provizorii ale
autoturismului său erau expirate şi că a încredinţat autovehicul suspectei M.A., deşi cunoştea
că se afla sub influenţa alcoolului, întrucât aceasta ar fi consumat o cantitate mai redusă de
băuturi alcoolice decât el.
În faţa instanţei de fond, inculpatul a adoptat o poziţie procesuală corespunzătoare,
solicitând judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate.
Instanţa de fond a reţinut vinovăţia inculpatului în baza următoarelor mijloace de
probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, autorizaţie de circulaţie, copie după
poliţa de asigurare RCA, adresa emisă de S.P.C.R.P.C.Î.V. X. şi extras din evidenţa automată,
protocol etilotest, copie proces-verbal de contravenţie, declaraţia suspectei M.A., declaraţia
martorului N.V. şi declaraţiile inculpatului.
În drept, s-a reținut că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale
infracţiunilor de punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. (1)
Cod penal şi încredinţarea de către o persoană a unui vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei
persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului, prev. de art. 335 alin. (3) Cod
penal, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.
La stabilirea şi individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului V.R.A.,
instanţa de fond a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunile
cercetate, limite ce au fost reduse în condiţiile art. 396 alin. (10) rap. la art. 375 alin. (1) şi (2)
Cod procedură penală, modalitatea de săvârşire a faptelor, conduita procesuală a inculpatului
şi faptul că nu se află la primul conflict cu legea penală.
Pentru aceste motive instanţa de fond a aplicat inculpatului V.R.A. pedeapsa de 8 luni
închisoare pentru fapta prev. de art. 334 alin. (1) Cod penal şi pedeapsa de 4 luni închisoare
pentru fapta prev. de art. 335 alin. (3) Cod penal.
Având în vedere că faptele au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni,
instanţa de fond a stabilit în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare,
sporită la 9 luni şi 10 de zile închisoare, potrivit art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (1) lit. b Cod
penal.
Instanţa de fond a constatat că inculpatul a comis faptele în termenul de încercare de 2
ani şi 6 luni stabilit prin sentinţa penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă
definitivă prin nerecurare la data de 22.11.2012, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 6
luni închisoare, cu suspendare condiţionată a executării, tot pentru infracţiuni la regimul
circulaţiei pe drumurile publice.
Prin urmare, în temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 Cod penal
din 1969, instanţa de fond a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei
de 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani,
rămasă definitivă prin nerecurare la data de 22.11.2012, pedeapsă pe care a adiţionat-o la
pedeapsa menţionată anterior de 9 luni şi 10 zile închisoare, inculpatul urmând să execute
pedeapsa totală de 1 (unu) an, 3 (trei) luni şi 10 (zece) zile închisoare.
În acelaşi temei legal, instanţa de fond a revocat şi beneficiul suspendării condiţionate
a executării pedepsei accesorii, stabilite prin sentinţa penală susmenţionată, constând în
interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969, ce
100

au corespondent în art. 66 alin. (1) lit. a şi b din Noul Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales
în autorităţile publice sau în orice funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat.
Împotriva acestei sentințe, pe care a criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie, a
declarat apel, în termen legal, inculpatul V.R.A., sub aspectul soluționării laturii penale,
respectiv în ceea ce privește cuantumul pedepsei și modalitatea de executare.
La termenul de judecată, avocat F.L.G. a depus note de concluzii scrise formulate de
avocatul ales D.R. pentru inculpatul apelant.
În notele de concluzii scrise s-a arătat că inculpatul a fost trimis în judecată pentru
următoarele infracțiuni: punere în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat,
prev. de art. 334 alin. (1) Cod penal; încredințarea de către o persoană a unui vehicul pentru
care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe
drumurile publice, unei persoane despre care știe că se află sub influența alcoolului, prev. de
art. 335 alin. (3) Cod penal.
S-a arătat că Judecătoria Botoșani, prin sentința penală nr. 2133 din 28.10.2015 a
dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru prima infracțiune și
la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru cea de a doua. În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin.
(1) lit. b Cod penal a dispus contopirea celor două pedepse și a aplicat inculpatului pedeapsa
cea mai grea de 8 luni închisoare, sporită la 9 luni și 10 zile închisoare.
Față de cele statuate de prima instanță, inculpatul prin apărător ales a solicitat
aplicarea sancțiunii amenzii pentru ambele infracțiuni. Atât pentru infracțiunea prev. de art.
334 alin. (1) Cod penal, cât și pentru infracțiunea prev. de art. 335 alin. (3) Cod penal,
legiuitorul a prevăzut alternativ pedeapsa amenzii.
Raportat la împrejurările săvârșirii ambelor fapte așa cum au fost reținute de prima
instanță și recunoscute de inculpat, apărătorul acestuia a solicitat aplicarea amenzii.
S-a solicitat ca instanţa să aibă în vedere limitele speciale prev. de art. 61 alin. (4) lit. c
Cod penal, reduse cu 1/4 ca urmare a admiterii judecății în procedura de recunoaștere a
învinuirii. Pentru aceleași motive pentru care prima instanță a dispus pedepse orientate spre
pragul minimal, inculpatul prin apărător a solicitat aplicarea pedepsei amenzii orientată spre
cuantumul minimal în ceea ce privește numărul de zile de amendă.
De asemenea, s-a solicitat a se observa starea financiară modestă a inculpatului,
solicitând ca instanța să se orienteze spre cuantumul minimal al unei zile de amendă.
Pentru considerentele arătate, inculpatul prin apărător a solicitat admiterea apelului și
modificarea hotărârii primei instanțe în sensul celor arătate.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele
de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. (1), (2), art. 420 Cod
procedură penală, Curtea a constatat că acesta este fondat, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut, în mod corect, situaţia de fapt în ceea ce îl privește pe
inculpatul V.R.A., pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate în cauză în cursul
urmăririi penale (acesta a solicitat judecarea sa după procedura simplificată prev. de art. 375
Cod de procedură penală). Curtea şi-a însuşit pe deplin motivarea primei instanțe referitoare
la situația de fapt (acest aspect nefiind contestat de apelant).
Într-adevăr, din mijloacele de probă administrate în cauză în cursul urmăririi penale
rezultă, în fapt, în esență, că la data de la data de 11.10.2014, în jurul orei 01:00, inculpatul
V.R.A. a pus în circulaţie un autoturism marca V., deşi era neînmatriculat, având numerele de
înmatriculare expirate din data de 08.10.2014, prin încredinţarea acestuia pentru conducerea
pe drumurile publice (CN din municipiul X., jud. X.) numitei M.A., cunoscând totodată că
aceasta se afla sub influenţa alcoolului.
Prima instanță a făcut și o corectă încadrare juridică a faptelor mai sus descrise,
reținând infracțiunile de punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334
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alin. (1) Cod penal şi de încredinţarea de către o persoană a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile
publice, unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului, prev. de art. 335
alin. (3) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal. Nici acest aspect nu a fost
contestat de apelant.
În ceea ce privește individualizarea pedepselor principale în cazul inculpatului V.R.A.,
având în vedere conform art. 74 alin. (1) Cod penal, împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunilor – mai sus descrise, conduita procesuală corectă a acestuia - a recunoscut faptele
săvârșite așa cum au fost descrise în actul de sesizare a instanței – ce denotă că acesta a
conștientizat gravitatea faptelor sale, precum și faptul că inculpatul nu are antecedente penale,
corect a apreciat prima instanță că aplicarea unor pedepse principale de 8 luni închisoare,
pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 334 alin. (1) Cod penal, respectiv de 4 luni
închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 335 alin. (3) Cod penal (pedeapsă
principală rezultantă de 9 luni și 10 zile de închisoare conform art. 39 lit. b Cod penal), este
perfect proporțională cu faptele săvârșite și persoana inculpatului (fiind apte a contribui la
reeducarea acestuia). Curtea a apreciat că doar în cazul aplicării pedepselor în cuantumul
amintit, avertismentul dat de instanţă, prin soluţia de condamnare pronunţată, va fi de natură
să-l facă pe inculpat să conştientizeze pe viitor că statul ocroteşte valorile sociale, că orice
atingere adusă acestora este sancţionată aspru şi că el, ca destinatar al normelor de drept care
îi sunt accesibile, are obligaţia de a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care l-ar
putea cantona într-o situaţie contrară legii, în caz contrar, urmând a răspunde ca şi în cazul de
faţă. Împrejurările că inculpatul a recunoscut sincer faptele comise și că nu este cunoscut cu
antecedente penale au fost pe deplin valorificate atunci când s-a optat pentru aplicarea
pedepselor principale cu închisoarea în cuantumurile minimelor speciale prevăzute de
normele de incriminare, reduse cu o treime potrivit art. 396 alin. (10) Cod de procedură, astfel
că nu se mai impune a se da o și mai mare eficiență acestora, în sensul aplicării unor pedepse
cu amenda.
Cu toate acestea, s-a reţinut că prima instanță a făcut o greșită aplicare în speță a
dispozițiilor art. art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 din Codul penal din 1969
dispunând revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare
aplicate prin sentinţa penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă
prin nerecurare la data de 22.11.2012.
Într-adevăr, prin sentinţa penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă
definitivă prin nerecurare la data de 22.11.2012 inculpatul V.R.A. a fost condamnat la
pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 86 alin. (2) din O.U.G
nr. 195/2002 cu aplic. art. 3201 alin. (7) din Codul de procedură penală din 1968. Prin aceeași
sentință penală s-a mai dispus, în temeiul art. 85 din Codul penal din 1969 anularea
suspendării condiționate a pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr.
2251/2011 a Judecătoriei Botoșani, iar în temeiul art. 34 lit. b din Codul penal din 1969
contopirea celor două pedepse cu închisoarea în pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare.
Executarea acestei pedepse rezultante de 6 luni închisoare a fost suspendată condiționat în
temeiul art. 81 din Codul penal din 1969 pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni.
În condițiile în care a dispus anularea suspendării condiționate a executării pedepsei de
3 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 2251/2011 a Judecătoriei Botoșani,
contopirea acesteia și ulterior suspendarea condiționată a rezultantei conform art. 81 Cod
penal, termenul de încercare astfel stabilit a început să curgă de la data rămânerii definitive a
hotărârii prin care s-a pronunțat anterior suspendarea condiționată a executării pedepsei
conform dispozițiilor art. 85 alin. (3) teza finală din Codul penal din 1969. Practic, termenul
de încercare de 2 ani și 6 luni stabilit conform art. 82 din Codul penal din 1969 prin sentinţa
penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă prin nerecurare la data
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de 22.11.2012 a început să curgă de la data de 01.11.2011 (când a rămas definitivă sentința
penală nr. 2251/2011 a Judecătoriei Botoșani).
Or, se observă că acest termen de încercare s-a împlinit la data de 01.05.2014, mai
înainte de săvârșirea celor două infracțiuni ce fac obiectul cauzei de față (11.10.2014). La
momentul săvârșirii celor două infracțiuni ce fac obiectul cauzei de față (11.10.2014)
inculpatul V.R.A. era reabilitat de drept față de condamnarea anterioară, dispusă prin sentinţa
penală nr. 2144/07.11.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă prin nerecurare la data
de 22.11.2012, conform dispozițiilor art. 86 din Codul penal din 1969.
În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei principale rezultante aplicate
de prima instanţă, având în atenţie că sunt întrunite condiţiile obiective (relativ la
condamnare, respectiv pedeapsa aplicată în cazul inculpatului apelant este închisoarea şi nu
depăşeşte 3 ani, și nu s-a mai dispus iniţial amânarea pedepsei aplicate, iar ulterior revocarea
amânării aplicării pedepsei) şi subiective (privind persoana inculpatului apelant, anume
inexistenţa condamnărilor anterioare, conduita procesuală corectă, de recunoaştere şi regret a
faptei comise, acordul celui în cauză de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii), prev. de art. 91 Cod penal, Curtea a optat pentru suspendarea executării pedepsei
principale stabilite de prima instanță, sub supraveghere, apreciind că - în raport cu persoana
inculpatului apelant, conduita bună avută anterior de acesta, cât şi ulterior săvârşirii
infracţiunilor - simpla pronunțare a condamnării la pedeapsa închisorii constituie un
avertisment ferm și suficient pentru inculpat, astfel încât acesta nu va mai săvârși pe viitor
alte infracțiuni, chiar fără executarea pedepsei.
În consecință, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală s-a admis apelul
declarat de inculpatul V.R.A. împotriva sentinţei penale nr. 2133/28.10.2015 a Judecătoriei
Botoşani.
A fost desfiinţată în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare:
S-au înlăturat dispoziţiile de revocare a pedepselor principală şi accesorie, în temeiul
art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 din Codul penal din 1969 şi de
adiţionare a pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
2144/2012 a Judecătoriei Botoşani, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul V.R.A.
În baza art. 91 alin. (1) raportat la art. 92 alin. (1) şi (2) Cod penal, s-a dispus
suspendarea sub supraveghere a pedepsei principale rezultante de 9 luni şi 10 zile închisoare
aplicate inculpatului V.R.A. pe un termen de supraveghere de 3 ani, ce se va calcula de la data
rămânerii definitive a hotărârii de faţă.
În baza art. 92 alin. (3) raportat la art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de
supraveghere, inculpatul V.R.A. va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune X., la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale
de existenţă.
Pe durata termenului de încercare, datele prevăzute la literele c) – e) se comunică
Serviciul de Probaţiune X.
Conform art. 93 alin. (2) lit. b Cod penal i s-a impus inculpatului V.R.A. să
frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de
Probaţiune X. sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.
Conform art. 93 alin. (3) Cod penal raportat la art. 404 alin. (2) Cod procedură penală,
pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul V.R.A. va presta o muncă neremunerată
în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la una din următoarele două instituţii publice:
Primăria Municipiului X., judeţul X., respectiv Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri X.,
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judeţul X., instituţia urmând a fi decisă de consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de
Probaţiune X. în urma evaluării iniţiale a inculpatului.
În temeiul art. 407 alin. (2) Cod procedură penală, raportat la art. 96 alin. (1), (4), (6)
Cod penal, art. 91 alin. (4) Cod penal, i s-a atras atenţia inculpatului V.R.A. asupra
consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere ori obligaţiilor impuse prin prezenta
sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, constând în sancţiunea
revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei.
S-a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei
decizii.
În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de
către stat în apel au rămas în sarcina acestuia.
18. Instigarea succesivă a două persoane pentru a prelua şi transporta fiecare
câte un colet cu ţigări. Întrunirea condiţiilor agravantei prev. de art. 274 din Legea
86/2006: „de două sau mai multe persoane împreună”.
Potrivit art. 274 din Legea nr. 86/2006, faptele de contrabandă prevăzute la art. 270273 săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate, ori de două sau mai multe persoane
împreună, se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
Potrivit practicii şi doctrinei judiciare, agravanta „de două sau mai multe persoane
împreună”, „de trei sau mai multe persoane împreună” se realizează indiferent dacă toate
persoanele sunt prezente ori nu la locul faptei, indiferent de contribuţia acestora la
săvârşirea infracţiunii şi indiferent dacă toţi răspund penal.
(Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 655 din 21.06.2016)
Prin sentinţa penală nr. 174 din data de 9 noiembrie 2015 pronunţată de Judecătoria
Săveni în dosarul nr. 2059/297/2014 s-a dispus următoarele:
În baza art. 47 Cod penal, raportat la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, art. 274
din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul A.A., la pedeapsa de 5 (cinci) ani
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la contrabandă.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b, d Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsă
complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte
funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe
o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă.
În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a, b şi d Cod penal i s-a interzis
inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat
şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei principale.
S-a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.
Ca şi procurorul, instanţa de fond a reţinut în general că:
În data de 07.04.2014, în jurul orei 16:00, la domiciliul martorului B.B. a venit
inculpatul A.A. care i-a propus ca în dimineaţa următoare să se deplaseze împreună cu
martorul C. C. pe malul râului P., pe direcţia semnului de frontieră 9... , pentru a prelua două
colete cu ţigări, în schimbul acestui serviciu urmând să primească suma de 500 lei.
În aceste condiţii, martorii B.B. şi C. C. în dimineaţa zilei de 08.04.2014, în jurul orei
07:00, s-au deplasat la locul mai sus menţionat, unde, cu ajutorul unei frânghii aruncate de doi
cetăţeni moldoveni de pe malul moldovenesc al râului P., au tras două colete cu ţigări, care au
fost încărcate într-un atelaj hipo şi au fost acoperite cu lemne uscate, după care şi-au continuat
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deplasarea spre localitatea M., iar în dreptul locului denumit X au fost interceptaţi de un
echipaj al poliţiei de frontieră, care a descoperit în atelajul hipo coletele cu ţigări.
Instanţa de fond a reţinut că declaraţia martorului B.B. se coroborează în totalitate cu
declaraţiile martorului C. C. care a relatat la rândul său că, în data de 08.04.2014, în jurul orei
07.00, s-au deplasat pe malul râului P., unde, cu ajutorul unei funii au tras pe malul românesc
două colete cu ţigări, după care le-au încărcat într-un atelaj hipo şi s-au deplasat spre
localitatea M., oraşul N., jud. O..
Împotriva sentinţei penale nr. 174/09.11.2015 a Judecătoriei Suceava a declarat apel
inculpatul A.A. criticând-o ca nelegală și netemeinică.
Printre altele, inculpatul apelant a susținut prin intermediul apărătorului său că nu i-a
instigat pe ambii martori, ci activitatea sa de instigare s-a produs doar asupra martorului B. B..
Acesta din urmă, după discuţia avută cu inculpatul, din proprie iniţiativă, s-a deplasat la
domiciliul martorului C. C. căruia i-a cerut să îl ajute la transportul coletelor de ţigări.
Concluzionează apărarea că activitatea de instigare s-a desfăşurat în mod direct şi
nemijlocit doar asupra martorului B. B., nu şi asupra martorului C. C.
Pentru aceste considerente, inculpatul, prin apărători, a solicitat schimbarea încadrării
juridice din instigare la infracţiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 47 Cod penal
raportat la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, art. 274 din Legea nr. 86/2006, în instigare
la infracţiunea de contrabandă în formă simplă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 270
alin. (3) Legea nr. 86/2006, întrucât a instigat doar o singură persoană şi nu două.
De asemenea s-a susținut că pentru a fi în prezența unei instigări la contrabandă
calificată, era necesar ca acțiunea de instigare să aibă loc simultan asupra ambilor martori.
Criticile nu au fost însușite de către instanța de apel.
Astfel, potrivit art. 274 din Legea nr. 86/2006, faptele de contrabandă prevăzute la art.
270-273 săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate, ori de două sau mai multe
persoane împreună, se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor
drepturi.
În primul rând, instanţa de apel menţionează faptul că, potrivit practicii şi doctrinei
judiciare, agravanta „de două sau mai multe persoane împreună”, „de trei sau mai multe
persoane împreună” se realizează indiferent dacă toate persoanele sunt prezente ori nu la locul
faptei, indiferent de contribuţia acestora la săvârşirea infracţiunii şi indiferent dacă toţi
răspund penal.
Ca atare, este indiferentă şi calitatea celor care comit infracţiunea, respectiv autori,
complici sau instigatori.
Pe cale de consecinţă, chiar dacă inculpatul A.A. ar fi instigat doar o persoană să
comită infracţiunea de contrabandă, iar această infracţiune ar fi fost comisă doar de martorul
B. B., tot ar fi fost îndeplinită agravanta prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006 – de două sau
mai multe persoane împreună.
Apoi, nu este obligatoriu ca instigarea să fie făcută simultan, asupra mai multor
persoane. Este suficient ca activitatea de instigare făcută la momente diferite asupra mai
multor persoane, să fie exercitată în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, iar actele să aibă
legătură între ele.
În răsturnarea argumentelor vizând probatoriul, invocate de apărare, Curtea
evidenţiază declaraţia martorului B. B., dată la data de 23.07.2014, (fila 33 dosar urmărire
penală), unde, după ce arată că inculpatul a venit la domiciliul martorului şi i-a cerut să aducă
două colete de ţigări de pe malul râului P., arată în continuare: „Tot atunci mi-a spus să îl caut
şi pe numitul C. C. să meargă cu mine, şi pentru aceasta ne va da câte 500 lei de fiecare”.
În declaraţia dată în cursul urmării penale (fila 40 dosar urmărire penală), martorul
C.C. declară, printre altele: „Menţionez că înainte de a pleca să aducem coletele, numitul A.A.
ne-a spus că încât de vom fi prinşi, să nu spunem că el ne-a trimis după colete …”.
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În declaraţia dată în faţa primei instanţe, acelaşi martor C.C., declară: „În acea zi de
duminică când am vorbit cu B. B., inculpatul a venit la mine … . Inculpatul când a venit la
mine mi-a spus că îmi dă 500 lei, că nu se va întâmpla nimic, iar dacă se întâmplă ceva să iau
totul asupra mea pentru că îmi va plăti avocat” (fila 154 dosar fond).
Deci, după cum se poate observa din cele anterior arătate, activitatea de instigare la
contrabandă a inculpatului A.A. s-a exercitat asupra ambilor martori, apelantul deplasându-se
la domiciliul fiecăruia, discutând cu fiecare martor, chiar dacă nu în aceeaşi secundă, dar în
baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.
În aceste împrejurări, solicitările inculpatului de schimbare a încadrării juridice sunt
neîntemeiate.
Pentru alte considerente însă, prin decizia penală nr. 655/21.06.2016 a Curții de Apel
Suceava a fost admis apelul declarat de inculpatul A.A. împotriva sentinței penale nr.
174/09.11.2015 a Judecătoriei Suceava, desființată în parte hotărârea atacată, iar în rejudecare
s-a procedat la o nouă individualizare a pedepsei.
19. Calitatea unei persoane de a fi subiect activ atât al infracţiunii de spălare de
bani cât şi al infracţiunii din care provin bunurile ilicite
Legiuitorul nu prevede expres în conţinutul infracţiunii prev. de art. 23 alin. (1), lit. b
din Legea 656/2002, devenit prin renumerotare art. 29 alin. (1) lit. „b” că infracţiunea de
spălare de bani trebuie în mod obligatoriu să aibă ca subiect activ o altă persoană decât cea
care a comis infracţiunea generatoare de venituri ilicite. Autorul fondurilor ilicite este
primordial interesat în spălarea banilor, fiind prima persoană dispusă la comiterea de alte
acte materiale dolosive, nelegale şi care să ducă aparenţa de legalitate a banilor obţinuţi din
infracţiune, după cum este şi în cazul de faţă.Faptul că uneori se apelează la serviciile altei
persoane care prin activităţile sale să ducă la spălarea banilor iliciţi este nerelevant în
prezenta cauză.
Oricum, din moment ce legislaţia şi practica judiciară europeană incriminează
inclusiv sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani, situaţia în care o persoană
obţine venituri ilicite într-o ţară după cum aceeaşi persoană procedează la spălarea banilor
într-o altă ţară, subiectul activ al celor două infracţiuni (cea de obţinere de venituri ilicite şi
cea de spălare de bani) poate fi acelaşi şi atunci când ambele infracţiuni au fost săvârşite pe
teritoriul unei singure ţări, cum este în speţa de faţă, de principiu, „spălătorul” putând să
răspundă pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor proveniţi dintr-o infracţiune pe
care el însuşi a comis-o.
(Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 519 din 24.05.2016)
Prin sentinţa penală nr. 237/06.11.2013 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosar nr.
3../39/2014, a fost condamnată inculpata A.A. la pedepsele de:
- 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64
alin. (1) lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal pe timp de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de
„evaziune fiscală”, în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin. (1) lit. b şi alin. (2) din
Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2), 42 Cod penal, şi art.74 alin. (1) lit.a şi 76
alin. (1) lit.c Cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din art.9 alin. (1) lit.b din Legea
nr. 241/2005, cu aplicarea art.41, alin. (2), art.42 Cod penal;
- 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani”, prev. şi ped. de
art. 23 alin. (1) lit.b din Legea nr.656/2002, devenit prin renumerotare, în urma republicării
legii, art.29 alin. (1) lit.b, cu aplicarea art. 41 alin. (2), art.42 Cod penal şi art.74 alin. (1) lit.a
şi 76 alin. (1) lit.c Cod penal.
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În temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b şi 35 alin. (1) şi (3) Cod penal, s-au contopit pedepsele
principale şi complementare aplicate, inculpata urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 2
ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin. (1)
lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal pe timp de 1 an, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile
publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul
autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura
o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (dreptul de a fi
administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale).
S-a făcut aplicarea art.71 şi 64 alin. (1) lit.a teza a II-a, lit.b şi c Cod penal.
În temeiul art.861, art.862 şi art.71 alin.(5) Cod penal, s-a suspendat sub supraveghere
executarea pedepsei principale şi a celei accesorii aplicate, pe o durată de 5 (cinci) ani, care
constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În temeiul art.863 alin. (1) Cod penal, s-a dispus ca pe durata termenului de încercare
inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani la datele ce
vor fi fixate de acest serviciu;
- să se anunţe în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau
locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi despre întoarcere;
- să se comunice serviciului şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să se comunice serviciului informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale
de existenţă.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal, rap. la art.83, 84
Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul
neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor
stabilite de instanţă, a săvârşirii din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare
sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare până la expirarea
termenului de încercare.
S-au admis pretenţiile civile formulate de partea civilă.
În temeiul art.14 raportat la art.346 Cod procedură penală, a fost obligă inculpata, în
solidar cu partea responsabilă civilmente SC C. SRL, să plătească Statului Român, prin
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice I. care s-a subrogat prin efectul legii în drepturile şi obligaţiile Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Judeţene B., suma de 514.918 lei (RON), reprezentând
prejudiciul cauzat bugetului de stat, din care 232.304 lei impozit pe profit şi 282.614 lei taxa
pe valoare adăugată, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi, calculate potrivit art. 120 şi 1201
din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală.
În temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr.656/2002, republicată, rap. la art.118 alin. (1)
lit. e Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a sumei de 104.060,44 lei.
S-a menţinut măsura asiguratorie dispusă în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa
Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani nr.1282/P/2009 din data de 15 iunie 2010.
Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul din 25 iulie 2012
dat în dosarul nr. 368/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani s-a dispus
punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei A.A. de art. 9 alin.
(1) lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art.42 Cod penal şi „spălare de
bani”, prevăzută şi pedepsită de art.23 alin. (1) lit. b din Legea nr.656/2002, toate cu aplicarea
art.33 lit. a şi art.34 Cod penal.
În general s-a reţinut că în perioada 02 decembrie 2009-14 decembrie 2010 inculpata
A.A., în calitate de administrator la SC C. SRL., a sustras de la plata obligaţiilor fiscale
datorate bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 514.918 lei, prin
neînregistrarea veniturilor realizate din tranzacţii comerciale în valoare de 1.733.952,44 lei
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(aferente unui număr de 71 facturi fiscale), derulate cu SC B. SRL, din care suma de 232.304
lei reprezintă impozit pe profit şi suma de 282.614 lei reprezintă TVA de plată.
De asemenea, inculpata a efectuat tranzacţii în numerar mai mari decât limita de
raportare conform legii la acest Oficiu, iar în perioada 16 – 28.12.2010, în calitate de
reprezentat al SC C. SRL, a ridicat în numerar din conturile acestei societăţi suma de
104.060,44 lei, fără nici o justificare legală, sumă ce fusese încasată de la SC B. SRL, în
cadrul derulării tranzacţiilor comerciale menţionate mai sus.
În acest mod, inculpata a disimulat adevărata provenienţă a sumelor încasate în
conturile bancare ale societăţii pe care o administra, precum şi reala destinaţie a sumelor
retrase în numerar din conturile respective.
Împotriva sentinţei penale nr. 237 din 06.11.2013 a Tribunalului Botoşani a declarat
apel inculpata A.A. care printre altele a criticat-o ca nelegală şi netemeinică inclusiv sub
aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani.
Astfel, în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de spălare de bani s-a invocat că greşit
prima instanţă a apreciat că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii
prev. de art. 23 alin. (1) lit. b din Legea nr. 656/2002, că subiectul activ al infracţiunii de
spălare de bani este întotdeauna altul decât subiectul activ al infracţiunii din care provin banii
iliciţi, că nu se poate reţine că S.C. „C.” SRL a desfăşurat o activitate economică ilegală care
să justifice reţinerea acestei infracţiuni.
S-a solicitat achitarea pentru săvârşirea acestei fapte în baza art. 16 alin. (1) lit. a Cod
procedură penală – fapta nu există.
Criticile menţionate au fost găsite ca fiind neîntemeiate de către instanţa de apel pentru
următoarele considerente:
Conform teoriei şi practicii în materie, procesul de spălare a banilor are trei faze:
plasare, stratificare şi integrare.
În cauză, reciclarea fondurilor provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală
(impozitele şi taxele sustrase la plată) la SC C. SRL, în perioada 29.03.2010- 21.12.2010 s-a
materializat prin aceea că veniturile ilicite au alimentat iniţial conturile bancare ale societăţii,
conturi controlate în exclusivitate de inculpată, de unde au fost retrase integral în numerar
direct la ghişeu după care au fost reintroduse în circuitul financiar sub diferite forme, (spre
exemplu: aport capital social, restituire împrumut sau plăţi salarii), în scopul ascunderii
provenienţei ilicite şi creării aparenţei de legalitate.
În realizarea scopului de spălare a banilor iliciţi, inculpata a utilizat manopere
dolosive, respectiv contracte de împrumut false, state de plată neconforme cu realitatea şi
folosite la mai multe unităţi bancare pentru a scoate de mai multe ori suma de bani pretinsă cu
titlu de salarii.
Activitatea de plasare a banilor a presupus deplasarea fizică a profiturilor rezultate din
vânzări, în numerar, necesară pentru evitarea controlului de către organele legii; aceasta
reprezentând „scăparea” la propriu, de numerar şi îndepărtarea fizică a veniturilor iniţiale
derivate din activitatea ilegală, de sursa acestora.
Activitatea de stratificare a constituit-o procesul de mişcare a sumelor de bani primite
de la SC B. SRL prin diferite modalităţi pentru a le ascunde originea; separarea veniturilor
ilicite de sursa lor prin crearea unor destinaţii noi proiectate pentru a înşela organele de
control şi pentru a asigura anonimatul.
Activitatea de integrare a sumelor de bani o reprezintă mişcarea fondurilor astfel
spălate prin reintroducerea în circuitul financiar pentru furnizarea unei legalităţi aparente
sumelor acumulate în mod ilegal.
Astfel, rezultatele spălării banilor au aşezat la loc în economie sumele de bani în aşa
fel încât ele au reintrat în sistemul financiar sub aparenţa de fonduri normale şi „curate” de
afaceri ale societăţii S.C. C. SRL.
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Întreaga sumă de 1.733.952,44 lei încasată de la S.C. B. S.R.L. în cele trei conturi
bancare ale S.C. C. S.R.L., a fost disimulată de inculpata A.A. în privinţa provenienţei reale,
cunoscând că provine din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală descrisă şi argumentată
anterior, după cum urmează :
Suma de 1.028.886,24 lei, încasată în perioada 30 martie 2010 -14.05.2010 în contul
bancar ROO9… deschis la E. Bank (România) S.A. Sucursala X, a fost retrasă în numerar
astfel: În perioada 06.04.-14.05.2010, în zilele în care erau încasate de la S.C. B. S.R.L. (14
operaţiuni), inculpata a retras suma de 585.650 lei cu titlu „ridicare numerar: restituire
împrumut conform contract”.
La extrasul de cont au fost anexate trei contracte de împrumut încheiate în baza
prevederilor art. 1576 Cod civil între D.D., născut la 12.07.1940, tatăl inculpatei, în calitate de
împrumutător şi S.C. C. S.R.L, reprezentată legal de administrator unic A.A., în calitate de
împrumutat. Valoarea celor trei contracte de împrumut este de 300.000 lei, la contractul
încheiat la data de 10.10.2008, suma de 250.000 lei, la contractul din data de 04.11.2008 şi
150.000 lei, la contractul din data de 07.01.2009, în total 700.000 lei.
Deşi prin declaraţiile date martorul D. D. încearcă să confirme cele susţinute de către
inculpată cu privire la realitatea împrumuturilor, în mod corect prima instanţă a înlăturat-o şi a
calificat-o ca neconcludentă, ca nesusţinută de alte argumente sau probe convingătoare.
Inculpata a susţinut în declaraţia dată în faţa instanţei de judecată (fila 20) că a încheiat mai
multe contracte de împrumut cu tatăl său încă din anul 2001, că în bilanţul contabil de la
sfârşitul anului 2008 apar creanţe datorate în sumă de 11 miliarde lei vechi, că avea şi datorii
la bănci de 6 miliarde lei vechi, diferenţa fiind datorată tatălui său.
Ori, din balanţa de verificare a S.C. C. S.R.L., aferentă perioadei 01.12.2008 31.12.2008, depistată în dosarul penal 1282/P/2009 înregistrat la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Botoşani privind-o pe inculpată, care conţine trei pagini şi are menţiunea „conform
cu originalul, document în care, în soldul contului 462 „creditori diverşi”, rezultă că societatea
avea un sold creditor de 93,64 lei, cu un rulaj anterior total de 109.809,80 lei pe credit şi
109.726,16 debit, susţinerile inculpatei fiind infirmate.
Suma de 550.000 lei, împrumutată de S.C. C. S.R.L. de la D.D., în baza contractelor
de împrumut din data de 10.10.2008 şi data de 04.11.2008, trebuia să se regăsească
înregistrată în acest cont contabil, atât ca sumă creditată în cursul anului 2008 cât şi ca sold la
data de 31.12.2008.Cum acest aspect nu este confirmat, se apreciază că cele două contracte
sunt fictive, întocmite pentru a fi prezentate la unitatea bancară ca justificare a retragerii în
numerar a sumei de 550.000 lei, prin această modalitate realizându-se de fapt etapa de
reintegrare a sumei de bani în circuitul financiar legal după ce aceasta a provenit din
săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi cunoscând că provenea din săvârşirea acesteia.
De asemenea, contractele de împrumut din datele de 10.10.2008 (300.000 lei) şi
04.11.2008 (250.000 lei) au fost folosite de inculpată şi la B.C.I.S.P.R. S.A. - Sucursala X,
pentru retragerea sumei de 428.700 lei cu titlu de „restituire sumă contract împrumut firmă dl.
D.D.”.
Prin folosirea celor două contracte de împrumut fictive, în valoare totală de 550.000
lei, inculpata a retras în numerar suma totală de 1.014.350 lei (585.650 + 428.700 lei), deci de
două ori valoarea celor două contracte care, chiar şi în condiţiile în care ar fi fost reale, nu
puteau justifica legal ridicarea acestei sume de bani în numerar, însă scopul 1-a constituit
disimularea provenienţei reale a acestei sume de bani şi reintroducerea ei în circuitul financiar
sub aparenţă de legalitate.
De asemenea, tot din sumele de bani încasată de la S.C. B. S.R.L., în conturile bancare
ale S.C. C. S.R.L., inculpata a mai ridicat în numerar şi sumele de 55.995,82 lei, la data de
20.12.2010, de la B. C. E. B. - Sucursala X şi 37.745 lei, la data 21.12.2010 de la B. T. S. B.,
cu titlu plăţi salarii firmă S.C. C. S.R.L. aferente lunii decembrie 2010.
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Astfel, la Banca T. a folosit un stat de plată salariaţi permanenţi ai S.C. C. S.R.L.
aferent lunii decembrie 2010, pentru suma de 37.845 lei, acelaşi stat de plată fiind folosit şi la
C.E.B. pentru ridicarea sumei de 55.995,82 lei. Din aceste state de plată - salariaţi permanenţi
rezultă că S.C. C. S.R.L. avea la acea dată 32 salariaţi, aspect nereal. Cu adresa 4691/
10.06.2011, Inspectoratul Teritorial de Muncă B., a comunicat că S.C. C. S.R.L. a avut 17
contracte de muncă înregistrate şi 7 încetate, iar din adresa nr. 9347/03.11.2011 aceeaşi
instituţie a comunicat că S.C. C. S.R.L. nu a depus la I.T.M. dovezile de plată a salariaţilor în
perioada 01.12.2009 - 31.12.2010.
La data de 22.08.2011, în cursul urmăririi penale, a fost solicitată o analiză de
specialitate la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar prin adresa
nr. C/XI/2485/09.09.2011 s-a comunicat că în perioada 01.01.2008 – 13.08.2011 SC C. SRL,
figurează înregistrată la oficiu, cu tranzacţii în numerar mai mari decât limita de raportare
conform legii, respectiv „la data de 02.04.2010” SC C. SRL, a încasat de al SC B. SRL, suma
de 43.967,74 RON, iar în aceeaşi zi SC C. SRL a ridicat în numerar suma de 43.780 RON cu
titlu „restituire aport asociat”. De asemenea, s-a comunicat că persoana care a efectuat
tranzacţiile a fost numita A.A.
Totodată din adresa nr. ….89/BT/29.09.2011 a Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană
B., la care s-a ataşat adresa nr. 8695/30.05.2011 emisă de Banca T., precum şi extrasul de
cont. (f. 156-159 vol. I dosar), rezultă că, în perioada 16 – 28.12.2010, SC C. SRL a încasat de
la SC B. SRL, suma de 104.060,44 lei, sumă care a fost retrasă în numerar în aceeaşi perioadă
de A.A., aceasta fiind suma reţinută prin rechizitoriu ca făcând obiectul infracţiunii de
„spălare de bani”.
În consecinţă, susţinerile inculpatei în apărare precum că a retras în numerar banii
încasaţi de la SC „B.” SRL, pentru a-i folosi la plata unor salarii şi la restituirea unor
împrumuturi reale, nu pot fi reţinute întrucât din cele anterior arătate rezultă contrariul.
Constituie infracţiunea de „spălare de bani” prevăzută şi pedepsită de art.23 alin. (1)
lit. b din Legea nr. 656/2002, pentru care inculpata a fost trimisă în judecată, ascunderea sau
disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a
proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din
săvârşirea de infracţiuni.
Raportat la criticile formulate în apel de inculpată, trebuie menţionat că nu activitatea
economică desfăşurată de SC „C.” SRL este calificată ca ilegală, ci activitatea inculpatei care
după emiterea celor 71 de facturi către SC „ B.” SRL nu le-a mai înregistrat în contabilitate,
nu a întocmit declaraţii fiscale aferente, sustrăgându-se în acest mod, cu intenţie de la plata
obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.
După cum se poate observa, în conţinutul infracţiunii prev. de art. 23 alin. (1), lit. b din
Legea 656/2002, devenit prin renumerotare art. 29 alin. (1) lit. „b” legiuitorul nu prevede
expres că infracţiunea de spălare de bani trebuie în mod obligatoriu să aibă ca subiect activ o
altă persoană decât cea care a comis infracţiunea generatoare de venituri ilicite.
În primul rând autorul fondurilor ilicite este primordial interesat în spălarea banilor,
fiind prima persoană dispusă la comiterea de alte acte materiale dolosive, nelegale şi care să
ducă aparenţa de legalitate a banilor obţinuţi din infracţiune, după cum este şi în cazul de faţă.
Că uneori se apelează la serviciile altei persoane care prin activităţile sale să ducă la
spălarea banilor iliciţi, este o speţă diferită de prezenta.
Oricum, din moment ce legislaţia şi practica judiciară europeană incriminează inclusiv
sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani, situaţia în care o persoană obţine
venituri ilicite într-o ţară după cum aceeaşi persoană procedează la spălarea banilor într-o altă
ţară, subiectul activ al celor 2 infracţiuni (cea de obţinere de venituri ilicite şi cea de spălare
de bani) poate fi acelaşi şi atunci când ambele infracţiuni au fost săvârşite pe teritoriul unei
singure ţări, cum este în speţa de faţă.
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S-a statuat chiar la nivel de principiu că „spălătorul” poate răspunde pentru săvârşirea
infracţiunii de spălare a banilor proveniţi dintr-o infracţiune pe care el însuşi a comis-o.
În acest sens este de menţionat şi faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în şedinţa din 08.06.2016, a decis că:
„Subiectul activ al infracţiunii de spălare de bani poate fi şi subiect activ al infracţiunii din
care provin bunurile. Infracţiunea de spălare de bani este o infracţiune autonomă…”
Ca atare, în cauză după cum am arătat sunt întrunite elementele constitutive ale
infracţiunii de spălare de bani, şi cum s-a dovedit că fapta există solicitările de achitare ale
apărării se dovedesc a fi neîntemeiate.
De altfel, cu ocazia dezbaterilor inculpata A.A. a susţinut printre altele că a declarat
cele 71 de facturi neînregistrate dar mai târziu, respectiv pe parcursul soluţionării cauzei în
fond - ceea ce echivalează cu o recunoaştere indirectă. Apoi sub aspectul intenţiei directe cu
care s-au comis infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, relevante sunt aspectele
legate de cesionarea fictivă a părţilor sociale ale SC „C.” SRL către numita E.E., utilizarea de
state de plată şi înscrisuri vizând contracte de împrumut fictive, utilizarea lor la mai multe
bănci tocmai în scopul de a ridica aceeaşi sumă de mai multe ori, etc. şi toate aceste demersuri
ilegale au fost săvârşite în condiţiile în care inculpata a recunoscut că este de profesie
contabilă, are pregătire economică, ceea ce dovedeşte că ştia foarte bine care sunt consecinţele
acţiunilor sale.
Ca urmare, prin decizia penală nr. 519/24.05.2016 a Curţii de Apel Suceava a fost
admis apelul declarat de inculpata A.A.- dar pentru alte motive decât cele invocate de aceasta
cu privire la infracţiunea de spălare de bani, s-a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi în
rejudecare s-a procedat la o nouă individualizare a pedepselor aplicate, inclusiv sub aspectul
modalităţii de executare.
20. Deducerea din pedeapsa aplicată pentru o infracţiune concurentă a duratei
arestării preventive a inculpatului într-o altă cauză, pentru care s-a dispus clasarea
În cazul în care o persoana s-a aflat sub incidenţa unei măsuri preventive privative de
libertate într-o cauză în care s-a dispus ulterior clasarea, perioada în care a fost arestată
preventiv se scade din durata pedepsei aplicate pentru o infracţiune concurentă, judecată
separat.
(Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 443 din 04.05.2014)
Prin sentinţa penală nr. 170 din 15 martie 2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosar nr. 51../285/2015, în baza art. 396 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală, inculpatul A.A.
a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), art.
229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal şi alin. (2) lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1), art.
43 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.
S-a constatat că fapta este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat
prin sentinţa penală nr. 18/20.01.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, motiv pentru care s-a
descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi s-au repus în individualitatea lor
pedepsele de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.
228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. d, art. 41 alin. (1),
art. 43 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală; 1
(un) an şi 2 (două) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.
228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal, cu aplicarea art. 77, lit. a şi d, art. 41 alin.
(1), art. 43 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală; 1 (un) an
şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin.
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(1), art. 229 alin. (1) lit. d, alin. (2) lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1), art. 43 alin.
(1) Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală; 1 (un) an şi 6 (şase) luni
închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), art. 229
alin. (1), lit. d, alin. (2) lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) Cod
penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală şi 10 (zece) luni închisoare, pentru
săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, prev. de art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2)
raportat la art. 228 alin. (1), art. 229, alin. (1) lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 41
alin. (1), art. 43 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Codul procedură penală.
În baza art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele
aplicate inculpatului A.A., urmând ca acesta să execute pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare,
formată din pedeapsa principală de 2 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime,
respectiv 2 ani închisoare, reprezentând o treime din celelalte pedepse cumulate în cuantum
de 6 ani.
S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 205 din 02.10.2014 a Judecătoriei Reghin, dată
în dosarul nr. 1132/289/2014, definitivă la data de 20.10.2014, s-a dispus revocarea
suspendării sub supraveghere a pedepsei de trei ani închisoare aplicată condamnatului A.A.
prin sentinţa penală nr. 55 din 07.03.2013 a Judecătoriei Reghin, definitivă prin nerecurare la
data de 27.03.2013.
S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 18/20.01.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza
art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la 83 alin. (1) Cod penal din 1969, s-a dispus
revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată
inculpatului prin sentinţa penală nr. 152 din 24 iulie 2013 a Judecătoriei Gheorgheni în
dosarul nr. 781/234/2013, definitivă prin nerecurare.
S-a constatat că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul prin cele două sentinţe
au fost săvârşite în concurs real; s-au descontopit şi s-au repus în individualitate pedepsele
aplicate prin acestea, respectiv:
- 1 an şi 7 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.
208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. i cu aplicarea art. 99 alin. (3) şi art. 109 Cod penal din 1969;
- 1 an şi 7 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.
208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. e, alin. (2) lit. b cu aplicarea art. 99 alin. (3) şi art. 109 Cod
penal din 1969;
- 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.
(1) şi (4), art. 209 alin. (1) lit. g şi i Cod penal din 1969;
- 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism de către
o persoană ce nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. (1) din OUG 195/2002 şi
- 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.
208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. i cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a şi art. 76, alin. (1) lit. c
Cod penal din 1969.
În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal din 1969, s-au contopit pedepsele aplicate prin
cele două hotărâri menţionate mai sus, inculpatul A.A. urmând a executa pedeapsa cea mai
grea, de 3 (trei) ani închisoare.
În baza art. 43 alin. (2) Cod penal, s-a adăugat la pedeapsa stabilită prin prezenta
sentinţă, de 4 (patru) ani închisoare, pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 55 din
07.03.2013 a Judecătoriei Reghin şi sentinţa penală nr. 152 din 24 iulie 2013 a Judecătoriei
Gheorgheni astfel cum au fost contopite, respectiv 3 (trei) ani închisoare, inculpatul urmând
să execute pedeapsa rezultantă de 7 (şapte) ani închisoare.
În baza art. 72 Cod penal şi art. 40 Cod penal, s-a dedus, din pedeapsa rezultantă
aplicată, durata reţinerii şi a arestării preventive, precum şi pedeapsa de la data de 13.08.2014,
ora 12.30, la data de 14.08.2014, ora 12.30 şi de la data de 25.09.2014 până la zi.
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În fapt, s-a reţinut că inculpatul, în seara zilei de 12.09.2014, după lăsarea
întunericului, în jurul orei 22.00, a pătruns fără drept, mai întâi în curte şi apoi prin escaladare
şi efracţie, în locuinţa persoanei vătămate B.B. din comuna X, judeţul Y, de unde a sustras
sumele de 200 euro şi 1500 lei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, inculpatul A.A., solicitând
redozarea pedepsei în sensul diminuării cuantumului acesteia.
Prin decizia penală nr. 443 din data de 04.05.2014 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală s-a admis apelul declarat de
inculpat şi s-a desfiinţat în parte sentinţa.
În rejudecare, în baza art. 72 alin. (1) teza a 2-a Cod penal, s-a dedus din pedeapsa
rezultantă de 7 ani închisoare aplicată inculpatului perioada arestului preventiv de la
24.05.2014 la 8.08.2014, reţinerea din 13.08 - 14.08.2014 şi detenţia executată din data de
25.09.2014 la zi.
Pentru a decide astfel, a reţinut instanţa de apel, printre altele, că „Apelul declarat de
către inculpat este însă întemeiat în ceea ce privește perioada arestului preventiv dedusă din
pedeapsa rezultantă aplicată. Astfel, din fișa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta
a fost arestat preventiv în perioada 25.05.2014 - 8.08.2014, într-un dosar având ca obiect
săvârșirea infracțiunii de omor. De asemenea, din ordonanța 328/P/2014 din data de
10.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, rezultă că în această cauză s-a
dispus clasarea față de inculpatul apelant. Sunt incidente astfel dispozițiile art. 72 alin. (1)
Codul penal, conform cărora perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive
privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate, iar scăderea se face şi
atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru
mai multe infracţiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea
care a determinat dispunerea măsurii preventive.”
21. Imposibilitatea obligării Fondului de protecție a victimelor străzii, în calitate
de parte responsabilă civilmente, la plata către unităţile sanitare (spital, serviciu de
ambulanţă) a cheltuielilor efectuate cu asistenţa medicală acordată victimei unui
accident de circulaţie. Obligarea inculpatului la plata acestor despăgubiri.
Dispoziţiile normative în materie nu permit unităţilor sanitare care au efectuat
cheltuieli cu transportul sau spitalizarea victimelor unui accident de circulaţie să obţină
daune materiale de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, sumele pretinse cu acest titlu
urmând a fi recuperate exclusiv de la inculpatul vinovat de comiterea infracţiunii care a
produs vătămarea/decesul persoanei ce a beneficiat de îngrijiri medicale.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 524 din 25.05.2016)
Prin sentința penală nr.31 din data de 01.02.2016 pronunțată de Judecătoria Suceava în
dosar nr.1.../314/2015, în baza art. 129 alin. (1) Cod penal rap. la art. 114 alin. (2) lit. b Cod
penal, art. 125 şi art. 134 Cod penal, s-a aplicat inculpatului minor A. măsura educativă a
internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 2 ani pentru săvârşirea infracţiunilor
concurente de punere în circulaţie sau conducerea, pe drumurile publice, a unui autovehicul
neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. (1) Cod penal şi conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1)
Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (2) Cod penal, respectiv ucidere din culpă, prev.
de art. 192 alin. (1) şi (2) Cod penal, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de
art. 47 rap. la art. 320 alin. (1) Cod penal şi uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, cu
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aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 38 alin. (1) Cod
penal şi art. 113 alin. (3) Cod penal.
În baza art. 19, art. 25 alin. (1) şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357
şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008 rap. la art. 313 din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, s-a admis acţiunea civilă formulată de partea
civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi, în consecinţă, a fost obligată partea responsabilă
civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata către partea civilă a sumei de
590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească
acordate victimei B.
În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că în data de 10.08.2012, orele 15.30, a
condus pe drumurile publice motocicleta marca Aprilia, cu seria de şasiu ZD….83 şi
capacitate cilindrică de 151 cmc, fără a fi înmatriculată şi fără a deţine permis de conducere,
şi, pe fondul nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice, a fost
implicat într-un accident rutier soldat decesul numitei B. Întrucât avea cunoştinţă de faptul că
motocicleta marca Aprilia trebuia înmatriculată, pentru a evita îndeplinirea formalităţilor şi a
o putea conduce pe drumurile publice fără permis, inculpatul a instigat, cu intenţie, o persoană
necunoscută să falsifice certificatul de înmatriculare nr. C/084…., eliberat de autorităţile
italiene la data de 20.05.1999 pentru autovehiculul marca AL tipul MZL1, cu seria de şasiu
ZD4….83 şi, cunoscând că este fals, l-a folosit la Primăria Oraşului XX pentru a înregistra
motocicleta drept scuter, obţinând numărul XX - xxx - 01234.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel partea responsabilă civilmente Fondul de
Protecție a Victimelor Străzii și inculpatul A.
În motivele scrise depuse la dosar, partea responsabilă civilmente a solicitat înlăturarea
dispoziției prin care a fost obligat la plata de despăgubiri către Serviciul Județean de
Ambulanță C. și obligarea inculpatului la plata lor.
Prin decizia penală nr. 524 din data de 25.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, s-au admis apelurile declarate
de partea responsabilă civilmente Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și inculpatul A.
împotriva sentinței penale, care a fost desfiinţată în parte.
În rejudecare, printre altele, s-a înlăturat din sentință dispoziția de obligare a părții
responsabile civilmente Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata către partea civilă
Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. a sumei de 590,25 lei, reprezentând contravaloarea
serviciilor medicale de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.
În baza art. 19, art. 25 alin. (1) şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1349, 1357
şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (în forma în vigoare la data comiterii faptei), s-a admis acţiunea civilă formulată de
partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi, în consecinţă, a fost obligat inculpatul la
plata către partea civilă a sumei de 590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale
de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, printre altele, că „Potrivit art. 25^1 alin.19 din
Legea nr. 2 din 3 aprilie 2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor,
modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului,
precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea
prezentei legi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Conform art.5 alin. (4) din Normele puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui
comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 1/2008, nicio entitate care a compensat în orice fel
persoanele păgubite sau a oferit acestora servicii în legătură cu prejudiciile suferite, în baza
unor contracte încheiate ori în baza legii, nu are dreptul să solicite de la Fond recuperarea
cheltuielilor efectuate.
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În concluzie, față de dispozițiile de mai sus, despăgubirile materiale reprezentând
cheltuieli de spitalizare trebuie excluse din categoria celor la care fondul poate fi obligat.
În consecință, în baza art. 19, art. 25 alin. (1) şi art. 397 Cod procedură penală rap. la
art. 1349, 1357 şi art. 1381 Cod civil rap. la art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (în forma în vigoare la data comiterii faptei), curtea va admite acţiunea
civilă formulată de partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă C. şi va obliga inculpatul la
plata către partea civilă a sumei de 590,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale
de urgenţă prespitalicească acordate victimei B.”
22. Momentul naşterii dreptului părţii civile la repararea prejudiciului produs
prin infracţiune. Obligarea inculpatului la plata dobânzilor şi penalităţilor legale
începând cu data comiterii faptei cauzatoare de daune.
În cazul comiterii unei infracţiuni cauzatoare de prejudiciu, principiul reparării sale
integrale conferă părţii civile dreptul de a pretinde şi obţine dobânzi şi penalităţi de
întârziere începând cu data săvârşirii faptei, şi nu doar de la data rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare prin care inculpatul a fost obligat la plata de despăgubiri civile.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 472 din 10.05.2016)
Prin sentinţa penală nr. 398 din data de 23 iunie 2014 pronunţată de Judecătoria
Săveni în dosarul nr. 763/297/2012, în baza art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu
aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal, art. 74 lit. a Vechiul Cod penal, art. 76 lit. d Vechiul Cod
penal, a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 11 (unsprezece) luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
În temeiul art. 81 Cod penal, a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei pe o
durată de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în
condiţiile art. 82 Cod penal.
În baza art. 19, 397 Cod procedură penală raportat la disp. art. 1357 Cod civil, s-a
admis acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale I. şi a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile
suma de 552.647,31 lei cu titlu de despăgubiri civile şi majorări de întârziere calculate de la
data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la achitarea integrală a debitului.
În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 20 august 2011 a fost depistat
pe DN 29D pe raza localităţii M, judeţul N, în trafic, în timp ce transporta cu autoutilitara
marca P- …, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare XX-yy-ZZZ, care circula din
direcţia C. către municipiul D., cantitatea de 1.250.000 ţigarete (62.500 pachete) marca xxx de
provenienţă Republica Moldova, pachetele având aplicate marcaje (timbru de acciză) de
provenienţă Republica Moldova şi fără a poseda documente legale de provenienţă, prejudiciul
cauzat bugetului de stat fiind în sumă de 552.647, 31 lei, nerecuperat
Împotriva sentinţei au declarat apel inculpatul A. şi partea civilă Direcţia Generală
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale I.
Partea civilă a solicitat ca, pe lângă suma de 552.647 lei despăgubiri, inculpatul să fie
obligat la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere care să fie calculate de la data săvârşirii
faptelor şi până la achitarea lor integrală, conform art. 120 Cod procedură fiscală, şi nu de la
data rămânerii definitive a sentinţei, cum greşit a dispus instanţa de fond.
În acest sens, a motivat că, în temeiul art. 202 alin. (2), art. 212 şi art. 214 alin. (2) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
Coroborate cu cele ale art. 269 din Legea nr. 86/2006, privind Codul Vamal al României, s-a
considerat că datoria vamală a luat naştere la data calendaristică în care s-a constatat fapta de
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sustragere de la controlul vamal al mărfurilor în cauză, respectiv la data de 20.08.2011, aşa
cum a fost calculată în adresa transmisă de către partea civilă organelor de cercetare.
Prin decizia penală nr. 472 din data de 10.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava, s-a admis apelul declarat de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice I. - în
numele şi pentru Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale I. şi s-a desfiinţat în
parte sentinţa penală. În rejudecare, a fost obligat inculpatul A. să plătească părţii civile
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea
Naţională a Vămilor - Direcţia Generală Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale I.
suma de 552.647,31 lei cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă dobânzile şi
penalităţile aferente, calculate conform art. 120 şi urm. din O.G. 92/2003, de la data naşterii
prejudiciului - 20.08.2011, până la data achitării integrale a acestuia.
Apelul declarat de inculpat a fost respins ca nefondat.
Pentru a decide astfel, a reţinut prezenta instanţă de control judiciar, printre altele, că
„În apelul său, partea civilă a solicitat obligarea inculpatului la plata prejudiciului de 552.647
lei, precum şi la plata dobânzilor şi a penalităţilor legal prevăzute, dar care să fie calculate de
la data săvârşirii faptelor şi până la achitarea lor integrală, şi nu de la data rămânerii definitive
a sentinţei.
Cum inculpatul a comis fapta la data de 20.08.2011, este evident că datoria vamală a
luat naştere la această dată calendaristică. La acest moment, inculpatul avea obligaţia să
introducă legal mărfurile în ţară, să le declare şi, evident, să achite datoria vamală, concluzie
ce decurge inclusiv din prevederile art. 269 din Legea nr. 86/2006.
Apoi, potrivit art. 19 alin. (5) Cod procedură penală, repararea prejudiciului material
se face potrivit dispoziţiilor legii civile, iar art. 1381 alin. (2) Cod civil prevede că dreptul la
reparaţie se naşte în ziua creării prejudiciului.
Or, în speţă, ziua cauzării prejudiciului este 20.08.2011, când inculpatul a fost surprins
în trafic transportând coletele cu ţigări, moment de la care datorează şi dobânzile şi
penalităţile aferente calculate conform art. 120 şi urm. din O.U.G. nr. 92/2003, până la data
achitării integrale a prejudiciului.
Practica judiciară este în totalitate în sensul anterior menţionat.”
23. Ultrajul. Elementul material al infracţiunii. Condiţii de existenţă.
Elementul material al infracţiunii de ultraj coincide cu cel de la infracţiunile de
ameninţare, loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de
moarte ori omorul , cu menţiunea că aceste acţiuni sunt îndreptate împotriva unui funcţionar
public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii.
Atunci când fapta se săvârşeşte asupra funcţionarului aflat în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, nu este necesar ca ea să aibă vreo legătură cu actele de serviciu ale subiectului
pasiv. În acest caz, autoritatea este totuşi primejduită. Condiţia ca fapta să aibă vreo
legătură cu actele de serviciu este obligatorie numai când funcţionarul public nu-şi exercită
efectiv funcţia.
În situaţia în care funcţionarul public îşi exercită abuziv funcţia, el nu mai este
protejat de norma juridică prevăzută în textul incriminator( art. 239 Cod penal 1969, art. 257
Cod penal actual).
Or, în speţa de faţă, persoana vătămată, în momentul în care se pretinde că a fost
violentată, nu se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi nici nu s-a acţionat în legătură
cu exercitarea acestor atribuţii, ci în timp ce instala dispozitive în scopul de a vâna a doua zi,
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contrar dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. p din Legea nr. 407/2006 (în forma în vigoare la data
producerii incidentului), care prevăd că, în scopul exercitării vânătorii în condiţii de etică
vânătorească, de protecţie a faunei de interes cinegetic este interzisă utilizarea ca atrape a
animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte
orbitoare.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 657 din 22.06.2016)
Prin sentinţa penală nr. 451 din 6 august 2014 a Judecătoriei Săveni, în baza art. 386
Cod procedură penală, a fost schimbată încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina
inculpatului A.A. din infracţiunea prev. şi ped. de art. 239 alin. (1), (2) Cod penal, de ultraj, în
infracţiunea prev. şi ped. de art. 180 alin. (2) Cod penal, de lovire şi alte violenţe.
În baza disp. art. 180 alin. (2) Cod penal, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) Noul Cod
penal, a fost condamnat inculpatul A.A. la pedeapsa amenzii de 700 (şaptesute) lei pentru
săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe.
S-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 63 ind. 1 Cod penal.
În baza disp. art. 19, art. 397 Cod procedură penală raportat la disp. art. 1357 Cod
civil, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă B.B. şi a fost obligat
inculpatul să plătească părţii civile suma de 400 lei cu titlu de daune materiale şi suma de
2.000 lei cu titlu de daune morale.
În baza dispoziţiilor art.19, 397 Cod procedură penală raportat la dispoziţiile art. 313
din Legea nr. 95/2006, 1357 Cod civil s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă
Spitalul Judeţean de Urgenţă "M" şi a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile suma de
390,35 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de asistenţa medicală acordată
părţii vătămate B.B.
În baza disp. art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul la plata
sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.
În baza disp. art. 276 alin. (1), (4) Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul la
plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare către partea vătămată B.B.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că persoana vătămată B.B.
era angajat al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, în calitate de paznic de
vânătoare, conform contractului individual de muncă înregistrat sub nr. …72/....2000.
Conform programului de activitate pentru luna august 2009, în data de 18.09.2009, persoana
vătămată urma să efectueze patrulă de noapte pe fondurile de vânătoare xx C şi yy D,
începând cu ora 18,00 ( fila 160, dosar 954/P/2009), deşi în condica de serviciu se menţiona
că această activitate urma a fi desfăşurată doar în perimetrul fondului de vânătoare xx C.
Inculpatul A.A. deţinea pe raza satului E, oraşul C, jud. B. o suprafaţă de aproximativ
75 ha teren agricol pe care o administrează împreună cu soţia sa, F.F. şi fratele său, G.G., ce
intră in perimetrul fondului de vânătoare nr. yy D. Datorită acţiunilor de vânătoare desfăşurare
pe aceste terenuri, numita F.F., în data de 11.03.2009, a solicitat AJVPS plata tarifului de
gestionare datorat conform Legii nr. 407/2006, instituţia menţionată mai sus comunicându-i
răspunsul menţionat în adresa nr. 498/10.08.2009 ( filele 162-163, dosar 954/P/2009).
În data de 18.08.2009, în jurul orei 20,00, martorul G.G. s-a deplasat cu tractorul în
tarlaua (…) de pe raza satului E., ce face parte din suprafaţa totală de 75 ha teren agricol
deţinută de inculpatul A.A., pentru a ara miriştea de la cultura de rapiţă şi în timp ce efectua
această activitate l-a văzut pe persoana vătămată pe mirişte, motiv pentru care l-a întrebat ce
caută în zona, acesta răspunzându-i că a venit să împuşte ceva (fila 179, dosar u.p.).
În timp ce martorul G.G. discuta cu persoana vătămată, la faţa locului a sosit
inculpatul cu un autoturism Dacia papuc în care transporta motorină, prilej cu acesta a fost
infirmat de fratele său în legătură cu activităţile desfăşurate de persoana vătămată în tarlaua
respectivă.
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Din acest motiv, dar şi datorită acţiunilor de vânătoare întreprinse pe terenul pe care îl
exploatează inculpatul, între acesta şi persoana vătămată a izbucnit un conflict,context în care
inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură în zona capului cu un levier, cauzându-i
acestuia leziunile descrise în certificatul medico-legal nr. 9…/25.08.2009 eliberat de SML, ce
au necesitat pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale şi care au putut fi produse prin
lovire cu sau de un plan dur, conform concluziilor medicului legist.
Instanţa de fond a reţinut că persoana vătămată B.B. a susţinut că, în ziua de
18.08.2009, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu menţionate în programul de
activitate, conform cărora avea şi sarcina de a instala dispozitive pentru observarea migraţiei
prepeliţelor, dispozitive ce aveau însă ca scop atragerea vânatului de acest tip, aspect
menţionat în declaraţiile martorilor P. N. şi M. V. (filele 182, 184, dosar 9.../P/2009).
Astfel, în declaraţia dată în data de 19.08.2009, martorul P. N. a arătat că, în seara zilei
de 18.08.2009, în jurul orei 18,00, s-a deplasat împreună cu fratele său P. V. şi M.V., ambii
paznici de vânătoare în cadrul AJVPS B., pe o tarla situată între localităţile L. şi E., iar pe o
mirişte au instalat dispozitivele menţionat mai sus. Acesta a menţionat şi faptul că împreună
cu ei se afla şi un cetăţean italian care urma ca a doua zi să vâneze în zona respectivă.
Prima instanţă a mai reţinut că, în fişa de intervenţie la evenimente nr. 163/18.08.2009
întocmită de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului C (fila 164, dosar u.p.), s-a
consemnat faptul că, în data de 18.08.2009, ora 21,00, numitul M. V., paznic de vânătoare,
monta nişte dispozitive pentru chemarea prepeliţelor, situaţie în care numiţii G.G. şi A.A. l-au
ameninţat deoarece dispozitivele erau montate pe pământul lor. Dispozitivele au fost predate
organelor de poliţie de inculpatul A.A, conform procesului verbal de ridicare încheiat la data
de 18.08.2009 (fila 151, dosar u.p.).
Potrivit art. 39 alin. (1) lit. p din Legea nr. 407/2006 (în forma în vigoare la data
comiterii incidentului), în scopul exercitării vânătorii în condiţii de etică vânătorească, de
protecţie a faunei de interes cinegetic este interzisă utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite
sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare.
Coroborând prevederile textului de lege menţionat mai sus cu declaraţiile martorilor
menţionaţi mai sus, instanţa constată că persoana vătămată nu se afla la data producerii
incidentului în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile în care, în mod evident,
sarcinile de serviciu nu puteau avea ca obiect efectuarea unor activităţi contrare legii.
În acest context, instanţa de fond a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a
faptei reţinute în sarcina inculpatului dată prin rechizitoriu formulată de apărătorul acestuia,
constatând că, în drept, fapta comisă de inculpat întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art. 180 alin. (2) Cod penal, text de lege
în temeiul căruia a fost condamnat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Săveni, inculpatul A.A. şi partea civilă B.B.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a criticat sentinţa penală apelată pentru
nelegalitate, în principal pentru greşita schimbare a încadrării juridice a faptei, din art. 239
alin. (1) şi (2) Cod penal în art. 180 alin. (2) Cod penal, apreciind că faţă de probele
administrate în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii deduse judecăţii.
În subsidiar, a solicitat desfiinţarea sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre
rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se verifica dacă persoana vătămată formulează plângere
prealabilă.
Inculpatul, prin apărător, a criticat sentinţa apelată pentru nelegalitate şi netemeinicie,
pentru motivele arătate în scris şi prezentate oral de către apărătorul ales.
În esenţă, a arătat că au fost încălcate dispoziţiile prev. de art. 278, 2781 Cod
procedură penală, având în vedere că faţă de inculpat s-a dispus prin ordonanţă scoaterea de
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sub urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută de art. 239 alin. (1) şi (2) Cod penal,
aplicându-i-se o sancţiune cu caracter administrativ.
Cu privire la condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.
180 alin. (1) şi (2) Cod penal, a arătat că nu există probe certe şi indubitabile care să
dovedească că inculpatul a lovit persoana vătămată în zona capului, cu un levier.
Partea civilă a criticat sentinţa penală pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru
motivele depuse în scris la dosarul cauzei.
Legal citată şi prezentă în faţa instanţei la termenul de judecată din data de 17 iunie
2016, partea civilă B.B. a declarat că îşi retrage plângerea prealabilă formulată în cauză, sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. (2) Cod penal
din 1969. De asemenea, a declarat că îşi retrage apelul declarat împotriva sentinţei penale nr.
451 din 6 august 2014 a Judecătoriei Săveni.
Examinând apelurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, curtea constată întemeiate apelurile declarate de parchet şi
inculpat, pentru următoarele considerente:
Infracţiunea de ultraj presupune, atât în forma definită la art. 239 din Codul penal de la
1969 (în vigoare la data comiterii faptei), cât şi în aceea prevăzută la art. 257 Cod penal
actual, ca acţiunile ilicite îndreptate împotriva integrităţii fizice sau morale ale persoanei
vătămate, să aibă loc în timp ce funcţionarul public, care îndeplineşte o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat, se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau să fie în legătură
cu exercitarea acestor atribuţii.
Ori, în speţa de faţă, curtea constată, aşa cum în mod corect a reţinut şi prima instanţă,
că persoana vătămată, în momentul în care se pretinde că a fost violentată, nu se afla în
exercitarea atribuţiilor de serviciu şi nici nu s-a acţionat în legătură cu exercitarea acestor
atribuţii, ci în timp ce persoana vătămată B.B. şi numitul M.V., ambii paznici de vânătoare în
cadrul AJVPS B., instalau dispozitivele menţionate mai sus, în scopul de a vâna a doua zi,
contrar dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. p din Legea nr. 407/2006 (în forma în vigoare la data
producerii incidentului), care prevăd că, în scopul exercitării vânătorii în condiţii de etică
vânătorească, de protecţie a faunei de interes cinegetic este interzisă utilizarea ca atrape a
animalelor vii, orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte
orbitoare.
A considera că presupusa acţiune a inculpatului, de a o lovi pe persoana vătămată în
timp ce desfăşura activităţi contrare legii, ar fi înfrânt normele legale care ocrotesc autoritatea
statului şi persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul acesteia, ar însemna protejarea
funcţionarilor publici pentru activităţi care nu numai că nu au legătură cu atribuţiile de
serviciu, ci sunt chiar contrare legii.
Prin urmare, critica parchetului referitoare la greşita schimbare a încadrării juridice
dispusă de prima instanţă, respectiv, din infracţiunea de ultraj prev. de art. 239 alin. (1), (2)
Cod penal, în infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin.2 Cod penal, nu poate
fi primită, soluţia primei instanţe fiind legală sub acest aspect.
De asemenea, curtea nu poate primi nici critica inculpatului referitoare la faptul că
persoana vătămată nu ar fi atacat cu plângere la procurorul ierarhic superior Ordonanţa nr.
954/P/2009 din data de 19.09.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni, prin care s-a
dispus scoaterea de sub urmărire penală, atât timp cât, din înscrisurile existente la dosar,
rezultă că petentul s-a adresat cu plângere împotriva acestei ordonanţe, fiind soluţionată prin
Ordonanţa nr. 1097/II/2 din data de 28.10.2012 a Prim Procurorului de pe lângă Tribunalul
Botoşani, ambele fiind în final atacate de acesta la instanţă.
Aşadar, analizând infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin. (2) Cod
penal, încadrare juridică reţinută în mod corect de prima instanţă, curtea constată că în cazul
acestei infracţiuni, legea prevede posibilitatea ca persoana vătămată să-şi retragă plângerea
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prealabilă până la pronunţarea unei hotărâri definitive, conform art. 158 Cod penal, caz în
care, răspunderea penală va fi înlăturată, prin încetarea procesului penal.
Ori, în cauza de faţă, persoana vătămată a declarat la termenul de judecată din data de
17.06.2016 că înţelege să-şi retragă plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatului
pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin.(2) Cod penal
1969, situaţie în care curtea, în baza art. 396 alin.(6) Cod procedură penală, rap. la art. 16
alin.(1) lit. g Cod procedură penală, a dispus încetarea procesul penal pornit împotriva
inculpatului.
Pentru aceste considerente, prin decizia penală nr. 657/22.06.2016 a Curţii de Apel
Suceava au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni şi de
inculpatul A.A.. împotriva sentinţei penale nr. 451/06.08.2014 a Judecătoriei Săveni.
A fost desfiinţată în parte sentinţa apelată şi în rejudecare:
În baza art. 396 alin.(6) Cod procedură penală, rap. la art. 16 alin.(1) lit. g) Cod
procedură penală, s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului A.A. pentru
săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin.(2) Cod penal 1969, ca
urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată B.B.
În baza art. 25 alin.(5) Cod procedură penală, au fost lăsate nesoluţionate acţiunile
civile formulate de partea civilă B.B. şi de Spitalul Judeţean „ M.”.
A fost înlăturată din sentinţă dispoziţia de obligare a inculpatului la plata sumei de
1.000 lei către persoana vătămată B.B., cu titlu de cheltuieli judiciare.
A fost obligată persoana vătămată B.B. să plătească statului suma de 500 lei,
reprezentând cheltuieli judiciare de la instanţa de fond.
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei de faţă.
S-a luat act că persoana vătămată B.B. şi-a retras apelul declarat împotriva aceleiaşi
sentinţe.
24. Răspunderea civilă delictuală. Acordarea dobânzilor legale. Momentul de la
care încep să curgă în cazul stabilirii prejudiciului pe cale judecătorească.
Potrivit dispoziţiilor art. 1535 Cod civil, „În cazul în care o sumă de bani nu este
plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în
momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi, sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a
trebui să dovedească vreun prejudiciu….”
Prin sintagma „de la scadenţă”, se înţelege, în cazul răspunderii civile delictuale,
„din ziua cauzării prejudiciului”, aşa cum se stipulează la art. 1381 Cod civil, care arată că
dreptul la reparaţie se naşte din acest moment, chiar dacă el nu poate fi valorificat imediat.
Prin urmare, părţile civile au dreptul în baza textelor de lege mai sus citate, la plata şi
a dobânzilor legale aferente debitelor principale, dobânzi care încep să curgă, în cazul
despăgubirilor morale de la data producerii accidentului, respectiv, 31.05.2013, iar în ce
priveşte despăgubirile materiale de la data efectuării fiecărui tip de cheltuială.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 547 din 30.05.2016)
Prin sentinţa penală nr. 1328 din data de 09 iunie 2016 pronunţată de Judecătoria
Botoşani, a fost condamnat inculpatul I.I.. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă,
prev. şi ped. de art. 178 alin. (1) şi (2) Cod penal din 1969 (prin schimbarea încadrării juridice
din infracţiunea de ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 192 alin. (1) şi (2) Cod penal), cu
aplicarea art. (5) Cod penal şi art. 396 alin. (10) rap. la art. 375 Cod procedură penală, la
pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
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În temeiul art. 12 din Legea nr. 187/2012 combinat cu art. 71 Cod penal din 1969, s-a
intezis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal
din 1969.
În temeiul art. 81, art. 82 şi art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969, s-a dispus suspendarea
condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o durată de 4 ani şi 6
luni, atrăgându-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1969, care
reglementează revocarea acestui beneficiu în cazul săvârşirii, cu intenţie, a unei noi infracţiuni
în cursul termenului de încercare.
A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă
suma de 319,40 lei, cu titlu de despăgubiri civile.
S-a admis, în parte, acţiunile civile formulate de părţile civile T. M., T.S. C., prin
reprezentant legal T. M., T.E., A. A. şi F. E.
A fost obligat inculpatul plătească părţii civile T.M. suma de 20.374 lei, cu titlu de
daune materiale, suma de 100.000 euro(echivalentul în lei la data plăţii), cu titlu de daune
morale, şi suma de 2.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.
A fost obligat inculpatul plătească părţii civile T. S. C., prin reprezentant legal T.M.,
suma de 200.000 euro(echivalentul în lei la data plăţii), cu titlu de daune morale, şi suma de
30 euro lunar(echivalentul în lei la data plăţii), cu titlu de prestaţie periodică, de la data
31.05.2013 şi până la majoratul acestuia.
A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile T.E. suma de 50.000 euro
(echivalentul în lei la data plăţii), cu titlu de daune morale, şi suma de 1.000 lei, cu titlu de
cheltuieli judiciare.
A fost obligat inculpatul plătească părţii civile A.A. suma de câte 10.000 euro
(echivalentul în lei la data plăţii) fiecăreia, cu titlu de daune morale, şi suma de câte 2.500 lei,
cu titlu de cheltuieli judiciare.
S-a respins restul pretenţiilor solicitate de părţile civile menţionate anterior, inclusiv
dobânda legală şi penalizarea de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.
A fost obligat asigurătorul de răspundere civilă S.C. A. – Asigurări S.A., cu sediul în
Bucureşti, să plătească, în locul inculpatului, despăgubirile civile menţionate anterior.
A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 950 lei, cu titlu de cheltuieli
judiciare, din care sumele de 160 lei şi 477,08 lei reprezentau costul buletinului de analiză
toxicologică – alcoolemie nr. 629/03.06.2013, respectiv costul raportului de constatare
medico – legală nr. 182/N din 07.10.2013, întocmite de Serviciul Judeţean de Medicină
Legală şi urmau a se avansa Spitalului Judeţean de Urgenţă M. din fondurile Ministerului
Justiţiei.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că inculpatul I.I., la data de
31.05.2013, orele 16:10, în timp ce conducea autoutilitara marca Iveco, cu numărul de
înmatriculare xx-00-YYY, pe DN 28B (DE 58), pe sensul de deplasare C – B, la km (…), a
pătruns pe contrasens şi a lovit frontal autoturismul marca Ford, cu număr de înmatriculare
zz-00-WWW, care circula regulamentar din sens opus, în urma impactului rezultând decesul
conducătorului auto al autoturismului Ford –T. C.
La stabilirea şi individualizarea judiciară a pedepsei, prima instanţă a luat în
considerare criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 72 din vechiul Cod penal
ce se referă la gravitatea faptei comise, împrejurările producerii accidentului rutier, accident
care a fost cauzat de culpa inculpatului, poziţia procesuală adoptată de acesta din urmă şi
comportamentul său preinfracţional. Totodată, instanţa de fond a avut în vedere limitele de
pedeapsă reduse în condiţiile disp. art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, deoarece instanţa
reţine aceeaşi situaţie de fapt recunoscută de inculpat, în condiţiile în care cererea acestuia de
judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate a fost admisă.
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În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, prima instanţă a reţinut, în esenţă, în privinţa
despăgubirilor materiale, că în baza înscrisurilor şi a depoziţiei martorului C. N., a fost
dovedită întreaga sumă de 18.200 lei, care rezultă din tabelul de la fila 98 dosar, sumă la care
s-a adăugat cea de 2.174 lei, aşa încât, valoarea totală a daunelor materiale dovedite în cauză
este de 20.374 lei.
Referitor la daunele morale solicitate în cauză, prima instanţă a considerat că sunt
îndeplinite cerinţele legale pentru acordarea lor. Dispoziţiile art. 1391 alin. (2) din Codul civil
prevăd posibilitatea acordării de despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor
şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, în cuantumul arătat în dispozitivul
sentinţei.
Mai reţine prima instanţă că, în temeiul art. 49 şi următoarele din Legea nr. 136/1995
este antrenată în cauză şi răspunderea materială a asiguratorului, în baza contractului de
asigurarea valabil la data comiterii faptei. Din înscrisurile dosarului rezulta că la data
producerii accidentului autoturismul condus de inculpat era asigurat la S.C. A Asigurări S.A.
Potrivit art. 41 şi art. 42 din Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România în situaţia producerii unui accident de circulaţie, răspunderea contractuală a
asigurătorului, întemeiată pe contractul de asigurare de răspundere civilă obligatorie, coexistă
cu răspunderea civilă delictuală bazată pe dispoziţiile art. 1357 din Codul civil, deci alături de
inculpatul ce a condus autovehiculul asigurat şi care prin fapta sa a cauzat efectele
prejudiciabile materiale sau morale. Obligaţia de dezdăunare a părţilor civile de către
asigurator subzistă şi în cazul în care despăgubirile pretinse constau în daune morale,
despăgubirile băneşti reprezentând valoarea, atât a folosului de care a fost lipsită partea civilă
cât şi a pierderii suferite.
În consecinţă, instanţa de fond a obligat asiguratorul de răspundere civilă S.C. A
Asigurări S.A. să plătească, în locul inculpatului, despăgubirile civile menţionate anterior,
precum şi cheltuielile judiciare acordate părţilor civile.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Botoşani, inculpatul, părţile civile şi asiguratorul.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a criticat sentinţa penală pentru nelegalitate
şi netemeinicie, întrucât instanţa de fond, în mod greşit, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 81
alin. (1) Cod penal 1969 privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu privire la
inculpatul I.I.
În esenţă, s-a arătat că nu este îndeplinită condiţia prev. de art. 81 alin. (1) lit. c Cod
penal 1969, date fiind consecinţele grave produse nu doar asupra victimei, ci şi asupra
familiei sale.
S-a solicitat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în temeiul art. 86/1 Cod
penal şi a se impune în sarcina inculpatului atât măsurile de supraveghere prev. de art. 86/3
alin. (1), cât şi obligaţia prev. de art. 86/3 alin. (3) lit. e Cod penal 1969.
Inculpatul a criticat sentinţa primei instanţe atât cu privire la latura penală, cât şi la
latura civilă a cauzei.
Sub aspectul laturii penale, a solicitat reindividualizarea cuantumului pedepsei aplicate
de prima instanţă şi menţinerea dispoziţiilor art. 81 şi 82 Cod penal 1969 în ceea ce priveşte
modalitatea de executare a pedepsei. A arătat că pedeapsa aplicată este mare în raport cu
atitudinea procesuală a inculpatului şi modalitatea de săvârşire a faptei.
Sub aspectul laturii civile, a solicitat reaprecierea daunelor civile acordate, în sensul
diminuării acestora. A arătat că au fost acordate daune părţilor civile, fără a se analiza în mod
corect toate criteriile în baza cărora au fost acordate.
Părţile civile au criticat sentinţa apelată cu privire la latura civilă, pentru motivele
depuse în scris la dosarul cauzei şi reiterate de apărătorul lor ales cu ocazia dezbaterilor,
solicitând, în esenţă, majorarea cuantumului daunelor materiale şi acordarea sumei de
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27.931,95 lei, majorarea cuantumului daunelor morale pentru mama defunctului de 60.000
euro şi pentru surorile acestuia, la câte 15.000 euro de fiecare, precum şi acordarea dobânzii
legale pentru toate sumele acordate de instanţă cu titlu de despăgubiri, de la data producerii
accidentului.
Asiguratorul a criticat soluţia instanţei de fond sub aspectul laturii civile, cu privire la
sumele acordate cu titlu de daune morale, solicitând diminuarea sumelor acordate la un nivel
rezonabil, care să atingă cu adevărat scopul acordării daunelor morale, respectiv acela de
compensare a prejudiciului adus.
Examinând apelurile declarate în cauză prin prisma motivelor invocate, precum şi
cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, dar în limitele prev. de art. 417 alin.(2) Cod
procedură penală, Curtea constată următoarele:
Din ansamblul probator administrat în cauză în faza de urmărire penală şi însuşit de
inculpat, care s-a prevalat de procedura simplificată prevăzută la art. 374 alin.(4), 375 Cod
procedură penală, şi anume: proces-verbal de cercetare la faţa locului, buletin de analiză
toxicologică – alcoolemie, raport de necropsie, raport de expertiză criminalistică, declaraţiile
martorilor şi declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului, rezultă, dincolo de orice îndoială
rezonabilă, aşa cum în mod temeinic a reţinut şi instanţa de fond, că inculpatul, la data de
31.05.2013, orele 16:10, în timp ce conducea autoutilitara marca Iveco, cu numărul de
înmatriculare xx-00-YYY, pe DN 28B (DE 58), pe sensul de deplasare C – B, la km (…), a
pătruns pe contrasens şi a lovit frontal autoturismul marca Ford, cu număr de înmatriculare
zz-00-WWW, care circula regulamentar din sens opus, în urma impactului rezultând decesul
conducătorului auto al autoturismului Ford – T. C.
Referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, curtea constată că în mod legal
prima instanţă a reţinut că, legea favorabilă inculpatului este legea în vigoare la data comiterii
faptei, întrucât potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se poate aplica pedeapsa
închisorii a cărei executare să fie suspendată condiţionat sau suspendată sub supraveghere, că
prima modalitate de individualizare nu mai este prevăzută în actualul Cod penal, iar în ce
priveşte suspendarea executării sub supraveghere, dispoziţiile noului cod penal sunt mai aspre
întrucât prevede mai multe obligaţii şi măsuri ce pot fi impuse condamnatului pe durata
termenului de supraveghere.
Cât priveşte modalitatea de individualizare a pedepsei, aspect criticat atât de parchet
cât şi de inculpat prin apelurile de faţă, curtea constată că şi din acest punct de vedere prima
instanţă a pronunţat o soluţie legală şi temeinică.
Astfel, în mod judicios prima instanţă a avut în vedere limitele prevăzute de lege
pentru infracţiunea cercetată, reduse conform art. 396 alin. (10) rap. la art. 375 Cod procedură
penală, împrejurările comiterii faptei (doar inculpatul se face vinovat de producerea
accidentului în condiţiile în care victima a condus regulamentar şi a făcut eforturi disperate de
evitare a accidentului prin acţionarea energică a sistemului de frânare, roţile blocându-se şi
imprimând urme specifice pe carosabil în lungime de 12,4 m) şi consecinţele faptei, respectiv
suprimarea din culpă a vieţii unei persoane, privând astfel un minor, în vârstă de numai 10
ani, de afecţiune şi ocrotire paternă, aducând în acelaşi timp dezechilibre majore şi ireversibile
în viaţa familiei victimei. Totodată, în mod corect instanţa de fond a luat în considerare şi
conduita procesuală corespunzătoare a inculpatului, faptul că acesta se află la primul conflict
cu legea penală, este căsătorit, are doi copii minori întreţinere, participă şi contribuie la toate
activităţile culturale, educative şi sportive organizate de oraşul H şi este cunoscut cu un
comportament corespunzător în societate.
Pentru toate aceste motive, curtea constată că pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare
aplicată inculpatului prin hotărârea apelată, reprezintă gradul concret de pericol social al
infracţiunii şi periculozitatea acestuia, astfel încât, nu se impune reducerea pedepsei aşa cum
în mod nejustificat a solicitat inculpatul prin apelul de faţă.
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În ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, criticată de parchet prin motivele
de apel, care a opinat că se impune ca suspendarea pedepsei să fie sub supraveghere, curtea
constată că şi sub acest aspect prima instanţă a pronunţat o soluţie legală şi temeinică, în
cauză fiind îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal din 1969, referitoare cu
la lipsa antecedentelor penale şi la cuantumul pedepsei aplicate, astfel că a apreciat în mod
judicios că, în funcţie de circumstanţele personale enumerate mai sus, inculpatul prezintă
suficiente garanţii pentru ca pedeapsa să-şi atingă scopul şi fără executare în regim de
detenţie, precum şi fără a fi suspus unor măsuri de supraveghere, aşa cum a solicitat parchetul.
Referitor la latura civilă a cauzei, curtea constată că prima instanţă a pronunţat o
soluţie netemeinică doar sub aspectul cuantumului despăgubirilor morale pe care le apreciază
ca fiind nejustificat de mari, şi nelegală în ce priveşte dobânzile legale aferente debitelor
principale la care au dreptul părţile civile, restul despăgubirilor fiind stabilite în mod corect, în
raport de probele administrate şi de textele de lege incidente în speţă.
Astfel, în ce priveşte despăgubirile materiale, curtea constată că în mod corect instanţa
de fond a reţinut praznicului de 40 zile costat suma de 1.500 lei, după cum se menţionează în
factura nr. 38/06.07.2013 de la fila 105 dosar fond.
De asemenea, au fost dovedite cu înscrisurile depuse la dosar cheltuielile de medicină
legală, cheltuielile de transport şi cheltuieli de eliberare a certificatului de deces şi servicii de
îmbălsămare, în sumă de 2.174 lei.
În ce priveşte cheltuielile menţionate în tabelul de la fila 98 dosar fond, acestea au fost
dovedite în cuantum de 7.258,95 lei cu înscrisurile de la filele 99 – 105 dosar.
Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pentru organizarea unei înmormântări şi a
praznicelor creştineşti, partea civilă T.M. nu a avut posibilitatea să păstreze orice înscris
doveditor, dar cele indicate în tabelul de la fila 98 dosar se coroborează cu declaraţia
martorului C. N., care a participat atât la înmormântare şi la praznicele de 40 de zile şi de 1
an. Martorul a dat informaţii cu privire la numărul de persoane participante, precum şi cu
privire la costuri, pe care instanţa le consideră pertinente şi care se corelează cu înscrisurile
depuse de partea civilă în ce priveşte costul meniului. În opinia martorului, cheltuiala totală cu
înmormântarea şi praznicele ulterioare până la 1 an este de circa 20.000 lei.
În fine, referitor la daunele materiale, şi martora B.V. a confirmat faptul că la
înmormântare şi praznicul ce a urmat imediat după înmormântare au participat multe rude şi
cunoscuţi, în jur de 100 de persoane, iar la celelalte praznice în jur de 80 de persoane. Martora
nu a fost în măsură să facă aprecieri cu privire la cheltuieli, dar a menţionat că totul s-a
organizat aşa cum a meritat defunctul.
Prin urmare, curtea constată că ne se impune acordarea de despăgubiri materiale în
cuantumul solicitat de părţile civile apelante, suma stabilită de prima instanţă având la bază
probele administrate în cauză şi analizate în cele ce preced.
În ce priveşte cuantumul daunelor morale, curtea constată ca fiind întemeiate criticile
asiguratorului, în sensul că sumele stabilite de prima instanţă fiecăreia dintre părţile civile
sunt exagerate în raport de criteriile care trebuie avute în vedere la acordarea acestora, şi
nicidecum prea mici, aşa cum pretind în mod netemeinic părţile civile.
Astfel, despăgubirile morale trebuie să prezinte un raport rezonabil de
proporţionalitate cu suferinţa produsă, ele având menirea de a contribui doar la alinarea
suferinţei persoanelor vătămate, şi nu să creeze premisele unei îmbogăţiri fără justă cauză.
De aceea, instanţa de judecată are sarcina de a face o apreciere rezonabilă, pe o bază
echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs victimei. Prin urmare, dincolo
de criteriile subiective legate de impactul afectiv pe care îl au acest gen de evenimente şi
consecinţele lor, trebuie avute în vedere şi anumite criterii obiective, cum ar fi: nivelul de trai
din România, salariul mediu pe economie etc., pentru a nu devia rolul pe care-l au
despăgubirile morale.
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Pe de altă parte, curtea apreciază că şi soluţia de condamnare a inculpatului pentru
fapta cauzatoare de prejudicii de care se face vinovat, este de asemenea, de natură a alina întro oarecare măsură suferinţele celor vătămaţi prin respectiva faptă.
Ori, în cauza de faţă, deşi este real că decesul celui în cauză care era: soţ, tată, fiu şi
frate, reprezintă o pierdere imensă, în special pentru soţie, copilul minor şi părinţi, dar şi
pentru surori, şi nu poate fi reparată în niciun mod, ci doar uşurată într-o oarecare măsură prin
acordarea unor sume de bani cu titlu de daune morale pentru alinarea suferinţelor, totuşi,
curtea apreciază că nu se impune acordarea unor sume de bani atât de exagerate, astfel că se
impune, cu necesitate, reducerea lor, apelul asiguratorului fiind întemeiat sub acest aspect.
Cât priveşte critica părţii responsabile civilmente referitoare la faptul că atât mama cât
şi surorile defunctului nu erau îndreptăţite la o reparaţie sub forma despăgubirilor morale,
curtea o va respinge, motivat de faptul că, mama victimei, persoană în vârstă, care avea
nevoie de sprijinul fiului său, a suferit, aşa cum ar fi suferit orice mamă într-o astfel de
situaţie, după decesul fiului ei, după cum şi pentru cele două surori durerea a fost imensă
deoarece a dispărut fulgerător un membru extrem de important pentru întreaga familie, care
era unită, ai cărei membri se iubeau şi se ajutau reciproc, aşa cum rezultă din actele şi lucrările
dosarului.
În fine, nu poate fi primită nici critica acestei părţi ce vizează obligarea sa la plata
despăgubirilor către Serviciul Judeţean de Ambulanţă, după cum nici aceea referitoare la
cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligată.
Astfel, aşa cum a reţinut în mod corect şi prima instanţă, art. 49 din Legea 136 /1995
prevede că „asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru
prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de
vehicule …şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil” în conformitate cu
legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel
mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în
contractul de asigurare. Coroborând aceste dispoziţii legale cu prevederile art. 313 din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, rezultă că obligaţia de despăgubire a
asiguratorului subzistă şi în raport cu unităţile medicale care asigură transport şi asistenţă
medicală victimei care, la rândul lor, suferă un prejudiciu, chiar şi indirect. Cum repararea
prejudiciului cauzat unităţilor medicale cade în sarcina autorului infracţiunii şi cum
asiguratorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care
asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente (conform art. 49 din Legea
nr. 136/1995) rezultă că asiguratorul va achita, în locul inculpatului şi despăgubirile solicitate
de Serviciul Judeţean de Ambulanţă.
În consecinţă, curtea constată că în mod legal şi temeinic instanţa de fond a obligat
asiguratorul de răspundere civilă să plătească, în locul inculpatului, despăgubirile civile
menţionate anterior, precum şi cheltuielile judiciare acordate părţilor civile.
De asemenea, curtea nu poate reţine nici critica părţilor civile referitoare la penalităţile
de întârziere pretinse în primă instanţă, şi respinse în mod justificat prin hotărârea apelată.
Astfel, ala cum a reţinut în mod legal şi prima instanţă, art. 36 din Ordinul CSA nr.
14/2011 prevede modalitatea de plată a despăgubirii de către asigurătorul RCA, respectiv în
termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi
cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător (în varianta acordării despăgubirii pe
cale amiabilă), sau de la data la care asiguratorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă
cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.
Totodată, art. 37 din acelaşi ordin stipulează că, dacă asiguratorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile în termenele prevăzute la art. 36 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă
diminuează nejustificat despăgubirea, la suma de despăgubire cuvenită, care se plăteşte de
asigurător, se aplică o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere.
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Ori, în acel moment nu erau aplicabile respectivele dispoziţii deoarece litigiul dintre
părţi nu s-a rezolvat pe cale amiabilă şi nici nu există o hotărâre judecătorească definitivă prin
care să se fi stabilit obligaţia de plată a asigurătorului. Numai după ce se va stabili în mod
definitiv obligaţia de plată, iar asigurătorul ar refuza să plătească daunele în maxim 10 zile de
la primirea hotărârii s-ar putea pune problema acordării unei astfel de penalizări de întârziere.
În schimb, curtea constată că prima instanţă a apreciat în mod greşit că părţile civile nu
ar avea dreptul nici la dobânda legală aferentă debitului principal, dobândă care curge din
momentul producerii pagubei, chiar dacă creanţa a fost stabilită pe cale judecătorească.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1535 Cod civil, „ În cazul în care o sumă de bani nu
este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în
momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi, sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a
trebui să dovedească vreun prejudiciu….”
Prin sintagma „de la scadenţă”, se înţelege, în cazul răspunderii civile delictuale, „din
ziua cauzării prejudiciului”, aşa cum se stipulează la art. 1381 Cod civil, care arată că dreptul
la reparaţie se naşte din acest moment, chiar dacă el nu poate fi valorificat imediat.
Prin urmare, curtea constată că părţile civile au dreptul în baza textelor de lege mai sus
citate, la plata şi a dobânzilor legale aferente debitelor principale, dobânzi care încep să curgă,
în cazul despăgubirilor morale de la data producerii accidentului, respectiv, 31.05.2013, iar în
ce priveşte despăgubirile materiale după cum urmează:
- pentru suma de 10.074 lei (cheltuielile cu înmormântarea), de la data de 03.06.2016;
- pentru suma de 1.000 lei (praznicul de 9 zile), de la data de 12.06.2013;
- pentru suma de 1.500 lei (praznicul de 40 zile), de la data de 06.07.2013;
- pentru suma de 1.800 lei (praznicul de 3 luni), de la data de 03.09.2013;
- pentru suma de 2.200 lei (praznicul de 6 luni), de la data de 03.12.2013;
- pentru suma de 1.300 lei (praznicul de 9 luni), de la data de 03.03.2014;
- pentru suma de 2.500 lei (praznicul de 1 an), de la data de 03.06.2014, dobânzi ce vor
curge până la achitarea efectivă a sumelor respective.
Faţă de cele expuse mai sus, curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură
penală, va admite apelurile, va desfiinţa în parte sentinţa apelată şi în rejudecare, va reduce
despăgubirile morale acordate părţilor civile, după cum urmează:
- pentru partea civilă T. M. de la 100.000 euro la 150.000 lei;
- pentru partea civilă T.S.C., prin reprezentant legal T.M., de la 200.000 euro la 300.000 lei;
- pentru partea civilă T. E. de la 50.000 euro la 100.000 lei;
- pentru părţile civile A.A. şi F. E., de la câte 10.000 euro fiecare la câte 30.000 lei fiecare.
De asemenea, partea responsabilă civilmente va fi obligată să achite părţilor civile şi
dobânda legală aferentă debitelor principale, începând cu data scadenţei şi până la achitarea
integrală a debitelor, aşa cum s-a arătat în cele ce preced.
25. Recunoaştere parţială a unei hotărâri penale străine. Condiţii prevăzute de
lege pentru recunoaştere.
Potrivit dispoziţiilor art. 140 ind.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală:
„ (1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea
producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face
la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în condiţiile tratatului aplicabil între
România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta domiciliază.
(2) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice,
altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, în
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cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către
instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), lipsa unui tratat nu împiedică recunoaşterea
hotărârii judecătoreşti străine, dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării unei cauze
penale sau poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei inculpatului sau a persoanei
condamnate ori la reintegrarea sa.
Dispoziţiile art. 131 alin. (1), art. 132, 135 şi ale art. 136 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.”
În speţă, atâta timp cât sunt îndeplinite toate condiţiile de recunoaştere parţială a
hotărârii, şi cât timp nu a fost identificat nici un caz pentru a refuza acest lucru, cerinţe şi
cazuri prevăzute în mod expres la art. 136 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală, printre care nu se află şi imposibilitatea de
identificare a pedepsei stabilite pentru una dintre infracţiunile care face obiectul
recunoaşterii hotărârii, se impune cu necesitate a fi recunoscută parţial hotărârea în cauză.
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, încheiere din 07.09.2016)
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Botoşani la data 07.03.2016, persoana privată
de libertate D. C. a solicitat deducerea din pedeapsa pe care o execută a perioadei executate în
Italia, respectiv de la data de 16.08.2013 la data de 17.01.2015, menţionând că actele
doveditoare le va prezenta instanţei la primul termen de judecată.
La termenul de judecată din data de 29.03.2016, persoana privată de libertate D.C. şi-a
precizat cererea în sensul că a solicitat recunoaşterea hotărârii penale străine nr. 3/08.01.2014
pronunţate de Tribunalul Termini Imprese Italia prin care a fost condamnat la pedeapsa de 1
an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăinuire, port ilegal de arme şi de
instrumente folosite în comiterea infracţiunilor prin efracţie. Petentul a declarat că a executat
pedeapsa pe teritoriul Italiei, mai exact perioada de 1 an şi 5 luni, de la data de 16.08.2013
până la data de 17.01.2015.
Totodată, petentul a solicitat contopirea pedepsei aplicate de autorităţile judiciare
italiene cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1325/05.06.2015 a
Judecătoriei Botoşani, iar din pedeapsa rezultantă ce se va stabili să fie dedusă perioada
executată din pedeapsa aplicată în Italia, dar şi perioada executată în baza mandatului
european de arestare emis în vederea executării pedepsei aplicate în România.
Prin încheierea de şedinţă din data de 17.05.2015 s-a dispus disjungerea capătului de
cerere privind deducerea perioadei executate în baza mandatului european de arestare emis la
data de 22.10.2015 din pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
1325/05.06.2015 a Judecătoriei Botoşani, formându-se un nou dosar.
La dezbateri atât petentul cât şi apărătorul acestuia au solicitat doar recunoaşterea
hotărârii penale străine, menţionând că ulterior recunoaşterii vor formula cerere de contopire a
pedepselor.
Prin sentinţa penală nr. 22 din 24 mai 2016, Judecătoria Botoşani a respins cererea
având ca obiect recunoaştere hotărâre străină formulată de petentul D C., obligându-l să
plătească statului cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin sentinţa nr. 3/08.01.2014 a
Tribunalului Termini Imerese din Italia, rămasă irevocabilă la data de 08.03.2014, petentul D.
C.a fost condamnat pentru săvârşirea la data de 15.03.2013 a infracţiunii prevăzute de art. 110
şi art. 648 din Codul penal italian, a infracţiunii prevăzute de art. 110 şi art. 107 din Codul
penal italian şi a infracţiunii prevăzute de 110 din Codul penal italian şi art. 4 din Legea nr.
110/1975.
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În fapt, s-a reţinut că, împreună cu numitul L. I. şi cu scopul de a obţine profit, D. C. a
achiziţionat sau a primit autoturismul FP cu număr de înmatriculare xxx, provenit dintr-un
furt comis la data de 12.05.2013 în B.
În autoturismul cu care circulau cei doi au deţinut un cleşte având lungimea de 16 cm,
o şurubelniţă plată cu lungimea de 27 cm şi 6 chei de diferite mărimi, instrumente apte pentru
deschiderea sau forţarea încuietorilor, pe lângă un hanorac, o şapcă, o cagulă şi o pereche de
mănuşi.
În autoturism s-a descoperit şi un cuţit pentru tăiat hârtia, care poate răni şi pe care cei
doi l-au scos din locuinţa lor fără un motiv justificat.
Petentul a solicitat să fie judecat potrivit procedurii recunoaşterii vinovăţiei, fiindu-i
aplicate pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2.600 Euro amendă pentru prima infracţiune
considerată cea mai gravă, pedepse ce au fost majorate la 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2.800
Euro amendă pentru comiterea celei de-a două faptă, majorate apoi la 2 ani şi 9 luni
închisoare şi 3.000 Euro amendă pentru comiterea ultimei infracţiuni. În baza acordului de
recunoaştere a vinovăţiei, s-a stabilit pedeapsa finală de 1 an şi 10 luni închisoare şi 2.000
Euro amendă.
Prima instanţă a reţinut că în cauză, verificând condiţiile prevăzute de art. 136 din
Legea nr. 302/2004, cel mult prima faptă ar putea întruni elementele constitutive ale
infracţiunii de tăinuire, prevăzută şi pedepsită de art. 270 Cod penal, dacă petentul a cunoscut,
fie a prevăzut din împrejurările concrete în care a primit sau dobândit autoturismul că
provenea din furt, aspecte care nu rezultă din hotărârea străină depusă la dosar.
Celelalte două fapte nu întrunesc elementele vreunei infracţiuni prevăzute de legea
penală română. Deţinerea instrumentelor apte pentru deschiderea sau forţarea încuietorilor şi a
celorlalte bunuri care ar fi putut fi folosite la comiterea unor fapte penale, cum ar fi furtul,
îmbracă forma actelor preparatorii, care nu sunt sancţionate de legea penală română. Nu poate
fi reţinută infracţiunea de complicitate la furt calificat, cum a considerat petentul, deoarece
hotărârea de condamnare străină nu reţine fapta de autorat la această infracţiune în raport de
care petentul să-şi fi dat sprijinul.
Portul cuţitului în autoturism s-ar circumscrie mai degrabă conţinutului constitutiv al
infracţiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 Cod penal
decât celui al infracţiunii indicate de petent, dar nu sunt întrunite nici elementele constitutive
ale acestei infracţiuni pentru că petentul nu a purtat cuţitul în împrejurările prevăzute de textul
incriminator, respectiv la adunări publice, manifestări cultural – sportive, în locuri special
amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun..
Chiar şi în cazul în care s-ar putea reţine cu certitudine că una dintre faptele comise de
către petent pe teritoriul Italiei este prevăzută de legea penală română, respectiv cea de
tăinuire, nu este posibilă recunoaşterea parţială a hotărârii de condamnare străine deoarece nu
poate fi identificată pedeapsa aplicată doar pentru această infracţiune, pedeapsa iniţială fiind
mărită progresiv de la o faptă la alta şi apoi redusă în baza acordului de recunoaştere a
vinovăţiei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel de petentul D.C., criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie, motivele invocate în scris şi reiterate oral cu ocazia dezbaterilor,
fiind consemnate în partea introductivă a încheierii de şedinţă din 05.09.2016, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Examinând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele
de fapt şi de drept, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 Cod procedură penală, curtea a
constatat că este întemeiat.
Potrivit dispoziţiilor art. 140 ind.1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală:
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„(1) Recunoaşterea, pe cale principală, a hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea
producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face
la sesizarea persoanei interesate sau a procurorului, în condiţiile tratatului aplicabil între
România şi statul emitent, de către judecătoria în a cărei circumscripţie aceasta domiciliază.
(2) Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte
juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale
incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire
penală, sau de către instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), lipsa unui tratat nu împiedică
recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, dacă aceasta se dovedeşte necesară
soluţionării unei cauze penale sau poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei inculpatului sau
a persoanei condamnate ori la reintegrarea sa.
Dispoziţiile art. 131 alin. (1), art. 132, 135 şi ale art. 136 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.”
În speţă, examinând actele şi lucrările dosarului, rezultă cu certitudine, aşa cum a
reţinut şi prima instanţă, că petentul D. C, a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 372014RGNR nr. 2768/2013 din 08.01.2014, pronunţată de Tribunalul Ordinar Termini Imerse,
definitivă la data de 08.03.2014, la pedeapsa finală de 1 an şi 10 luni închisoare, precum şi
amendă în cuantum de 2.000 euro, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a trei infracţiuni,
ce ar fi concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an
închisoare prin sentinţa penală nr. 1325/05.06.2015 a Judecătoriei Botoşani.
De asemenea, din înscrisurile existente la dosarul cauzei (certificat de cazier judiciar fila 20 dosar fond), rezultă că petentul a executat parte din pedeapsa menţionată mai sus,
respectiv, de la 17.08.2013-17.01.2015.
Este real că una din condiţiile cerute de art. 136 din Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală pentru recunoaşterea şi executarea
hotărârii judecătoreşti străine, este dubla incriminare, anume, ca fapta pentru care s-a aplicat
pedeapsa ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârşită pe teritoriul României, o
infracţiune, iar în cazul în care pedeapsa a fost aplicată pentru mai multe infracţiuni,
verificarea condiţiei se face pentru fiecare infracţiune în parte.
În cauza de faţă, Curtea a constatat, în legătură cu cele două fapte pentru care petentul
a fost condamnat şi pentru care nu a fost recunoscută hotărârea străină, că prima instanţă a
pronunţat o soluţie legală şi temeinică, întrucât, într-adevăr, în dreptul penal român, actele
preparatorii nu sunt incriminate, iar portul cuţitului nu s-a făcut în împrejurările prevăzute de
textul din Legea nr. 61/1991, respectiv la adunări publice, manifestări cultural – sportive, în
locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de
transport în comun.
În ce priveşte infracţiunea de tăinuire, prev. de art. 110, 648 din Codul penal italian,
faptă ce îşi găseşte corespondent în legislaţia penală română în infracţiunea de tăinuire, prev.
de art. 270 Cod penal, curtea constată că dubiul exprimat de prima instanţă în legătură cu
latura subiectivă a infracţiunii, pe motivul că nu ar rezulta din hotărârea străină depusă la
dosar, depăşeşte cadrul procesual de faţă, judecătorul nefiind îndrituit să analizeze pe fond
acuzaţiile aduse petentului prin hotărârea străină, ci doar să verifice îndeplinirea condiţiilor
formale prevăzute de lege pentru a dispune recunoaşterea sau nu a respectivei hotărâri.
Referitor la refuzul primei instanţe, de recunoaştere, chiar şi parţială a hotărârii străine,
pe motiv că nu se poate identifica pedeapsa finală stabilită pentru infracţiunea de tăinuire,
Curtea a constatat că acesta nu constituie un motiv suficient pentru a nu recunoaşte o hotărâre
de condamnare care a şi fost executată şi care i-ar profita petentului în situaţia în care se va
constata că respectiva infracţiune a fost comisă în concurs cu aceea pentru care a fost
condamnat în România.
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Este adevărat că în cauză nu poate fi identificată pedeapsa finală aplicată petentului
pentru infracţiunea de tăinuire, întrucât modalitatea de stabilire a pedepselor în cazul
infracţiunilor concurente este diferită în dreptul italian faţă de dreptul român, în acest din
urmă sistem pedepsele aplicându-se pentru fiecare în parte, inclusiv în privinţa cauzelor de
atenuare sau de agravare a acestora, calculându-se în final rezultanta.
Cu toate acestea, atâta timp cât sunt îndeplinite toate condiţiile de recunoaştere parţială
a hotărârii şi că nu a fost identificat nici un caz pentru a refuza acest lucru, cerinţe şi cazuri
prevăzute în mod expres la art. 136 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, printre care nu se află şi imposibilitatea de identificare a
pedepsei stabilite pentru una dintre infracţiunile care face obiectul recunoaşterii hotărârii, se
impune cu necesitate a fi recunoscută parţial hotărârea în cauză.
Referitor la pedeapsa finală aplicată petentului, aceea de 1 an şi 10 luni închisoare şi
2.000 euro amendă, curtea constată că aceasta, deşi corespunde sub aspectul cuantumului
pedepsei închisorii cu durata pedepsei prevăzută la art. 270 Cod penal, care prevede
închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă, nu poate fi reţinută şi amenda în euro.
Ori, potrivit disp. art. 135 alin.(6) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală:
„Instanţa examinează hotărârea judecătorească străină, verifică lucrările dosarului
şi, în baza celor constatate, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) dispune, prin sentinţă, recunoaşterea şi executarea pedepsei aplicate de instanţa
străină;
b) în cazul în care natura sau durata pedepsei aplicate de instanţa străină nu
corespunde cu natura sau durata pedepsei prevăzute de legea penală română pentru
infracţiuni similare:
(i) adaptează, prin sentinţă, pedeapsa privativă de libertate aplicată de instanţa
străină, potrivit alin. (7) şi (8) sau, atunci când adaptarea nu este posibilă,
(ii) stabileşte şi aplică, prin sentinţă, pedeapsa pentru infracţiunea săvârşită;
c) dispune, prin sentinţă, respingerea cererii de recunoaştere şi executare în România
a hotărârii judecătoreşti străine.”
De asemenea, alineatul (7) lit. a) al aceluiaşi articol, prevede că, „În cazul prevăzut la
alin. (6) lit. b) pct. (i), instanţa de judecată adaptează pedeapsa aplicată de instanţa străină,
atunci când natura acesteia nu corespunde, sub aspectul denumirii sau al regimului, cu
pedepsele reglementate de legea penală română;
Prin urmare, Curtea a procedat pe cale de consecinţă, adaptând pedeapsa aplicată
petentului prin hotărârea străină în sensul că nu a ţinut seama şi de pedeapsa amenzii.
Faţă de argumentele expuse, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură
penală, a admis apelul formulat de petent şi a desfiinţat sentinţa atacată, în sensul că:
În temeiul art.140 ind.1 alin.(1) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, curtea a recunoscut în parte sentinţa penală nr. 372014RGNR nr. 2768/2013 din 08.01.2014, pronunţată de Tribunalul Ordinar Termini Imerse,
definitivă la data de 08.03.2014, prin care petentul D. C. a fost condamnat la pedeapsa finală
de 1an şi 10 luni închisoare şi 2.000 euro amendă, cu executare, printre altele, pentru
săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prev. de art. 110,648 din Codul penal italian, faptă ce îşi
găseşte corespondent în legislaţia penală română în infracţiunea de tăinuire, prev. de art. 270
Cod penal.
Totodată, în baza art. 135 alin. (7) lit. a) din Legea nr.302/2004, privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală, Curtea a adaptat pedeapsa aplicată de instanţa
străină, în sensul că a stabilit-o la 1 an şi 10 luni închisoare, urmând să constatate că petentul a
executat parte din pedeapsă de la 17.08.2013-17.01.2015.
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26. Infracțiunea de violare de domiciliu. Plângerea prealabilă a persoanei
vătămate. Indicarea faptelor săvârşite de inculpaţi.
Prin plângerea penală formulată, persoana vătămată a reclamat că inculpaţii au
pătruns în cursul nopții în curtea locuinţei sale, ocazie cu care au exercitat acte de violenţă
asupra sa, solicitând tragerea la răspundere penală a acestora pentru faptele comise.
La momentul săvârşirii faptei, infracţiunea de violare de domiciliu comisă pe timpul
nopţii era incriminată de art. 192 alin.(2) din Codul penal din 1969, acţiunea penală fiind
pusă în mişcare din oficiu.
Potrivit actualului Cod penal, infracţiunea de violare de domiciliu este incriminată de
art. 224 alin.(1) şi (2), acţiunea penală punându-se în mişcare, pentru ambele forme, simplă
sau agravată, la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Atâta timp cât persoana vătămată a solicitat tragerea la răspundere penală a celor
doi inculpaţi pentru faptele pe care le-a descris atât în plângerea iniţială cât şi în declaraţia
dată ulterior şi în care se referă inclusiv la infracţiunea de violare de domiciliu, în mod
nelegal prima instanţă a considerat că lipseşte plângerea prealabilă cu privire la această
infracţiune. Faptul că persoana vătămată a descris doar faptele săvârşite de inculpaţi, şi nu a
indicat denumirea infracţiunilor (încadrarea juridică fiind în sarcina organului judiciar), nu
este de natură să conducă la concluzia că aceasta nu a înţeles să facă plângere prealabilă
pentru infracţiunea în discuţie.
De asemenea, nici omisiunea organului de urmărire penală de a întreba persoana
vătămată, după intrarea în vigoare a noului Cod penal, dacă înţelege să facă plângere
prealabilă, nu poate fi considerată că ar fi înfrânt dispoziţiile art. 297 alin.(2) Cod procedură
penală, întrucât o astfel de diligenţă din partea organului judiciar nu se impunea cu
necesitate, cât timp persoana vătămată îşi exprimase anterior, cât se poate de explicit, că
doreşte ca cei doi inculpaţi să răspundă penal pentru faptele lor, acestea incluzând şi
violarea de domiciliu.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1062 din 14.12.2016)
Prin sentinţa penală nr. 155 din 27 iunie 2016 Tribunalul Suceava în baza art. 32 alin.
(1) Cod penal rap. la art. 188 Cod penal, cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. b Cod penal, art. 76 alin.
(1) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, a condamnat, pe inculpatul L.I., la pedeapsa
principală de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea
de omor.
În baza art. 12 alin. (1) Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
286/2009 privind Codul penal rap. la art. 67 alin. (1) şi (2) Cod penal a interzis inculpatului cu
titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a şi b Cod
penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a
ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o durată de 3 ani după executarea
pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1) Cod penal a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie
exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat) din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi
până când pedeapsa privativă de liberate a fost executată sau considerată ca executată.
În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. e Cod procedură
penală a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului L.I. pentru săvârşirea infracţiunii
de violare de domiciliu prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal,
ca urmare a lipsei plângerii prealabile.
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A constatat că fapta pentru care inculpatul a L.I. a fost condamnat în prezenta cauză
este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.
65/06.02.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 24.02.215 prin neapelare.
În baza art. 85 Cod penal din 1969 a anulat suspendarea condiţionată a executării
pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 65/06.02.2015 a
Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 24.02.215 prin neapelare, şi repune pedepsele în
individualitatea lor după cum urmează:
- pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.
208 rap. la art. 209 alin. (1) lit. g şi i din Cod penal din 1969, cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a
şi c rap. la art. 76 alin. (1) lit. c Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 noul Cod penal;
- pedeapsa de o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe
prev. de art. 180 alin. (2) Cod penal din 1969, cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a şi c rap. la art.
76 alin. (1) lit. e Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 noul Cod penal;
- pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev.
de art. 192 alin. (1) şi (2) din Cod penal din 1969, cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a şi c rap. la
art. 76 alin. (1) lit. c Cod penal din 1969, cu aplic. art. 5 noul Cod penal;
În baza art. 38 şi art. 39 alin. (1) lit. b Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, a contopit
pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare aplicată inculpatului L.I. în
prezenta cauză cu pedepsele aplicate inculpatului prin Sentinţa penală nr. 65/06.02.2015 a
Judecătoriei Rădăuţi, aşa cum au fost descontopite, urmând ca în final inculpatul să execute
pedeapsa de 3 (trei) ani 7 (şapte) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare (3 ani şi 4 luni
închisoare + 1/3 din 11 luni închisoare)
În baza art. 45 alin. (1) Cod penal rap. la art. 67 alin. (1) şi (2) Cod penal a interzis
inculpatului L.I. cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prev. de art. 66
alin. (1) lit. a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii
publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de
3 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art. 45 alin. (5) Cod penal rap. la 65 alin. (1) Cod penal a interzis inculpatului
L.I. cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a şi b
Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul
de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din momentul rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de liberate a fost
executată sau considerată ca executată.
În baza art. 7 rap. la art. 4 alin. (1) lit. b din Legea 76/2008 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a dispus prelevarea de probe
biologice de la inculpatul L.I.
2. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. e Cod procedură
penală a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului P.V., pentru săvârşirea
infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 244 alin. (1) şi (2) Cod penal, cu aplic. art. 5
Cod penal, ca urmare a lipsei plângerii prealabile.
În baza art. 25 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 1357 alin. 1 Cod civil a admis
în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.N. şi a obligat pe inculpatul L.I. să
plătească părţii civile suma de 3.500 de lei cu titlu de daune materiale şi suma de 10.000 de lei
cu titlu de daune morale.
În baza art. 25 alin. (1) Cod procedură penală rap. la art. 1357 alin. (1) Cod civil a
admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul municipal R. şi a obligat pe inculpatul
L.I. să plătească părţii civile Spitalul municipal R. suma de 173,07 lei daune materiale
reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii civile S.N..
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În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a obligat pe inculpatul L.I. să plătească
statului suma de 700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care
suma de 400 de lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat cu
privire la acţiunea penală pornită împotriva inculpatului P.V. rămân în sarcina statului.
Onorariu apărătorului din oficiu pentru inculpatul L.I., în cuantum de 330 de lei pentru
procedura de cameră preliminară şi 360 de lei pentru procedura de judecată, conform
delegaţiei nr. 3417/07.12.2015, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile
speciale ale Ministerului Justiţiei în fondurile Baroului S.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că în noaptea de
13/14.08.2013, inculpaţii L.I. şi P.V. au consumat băuturi alcoolice într-un local din comuna
B., judeţul S.. La un moment dat în local a venit şi persoana vătămată S.N., între inculpatul
L.I. şi persoana vătămată având loc un conflict verbal.
După ce persoana vătămată S.N. a plecat spre locuinţa sa, în jurul orei 00.30-1.00,
inculpatul LI i-a propus inculpatului PV să meargă la locuinţa persoanei vătămate pentru a o
bate, fără a indica vreun motiv pentru care să o agreseze pe persona vătămată.
Inculpatul P.V. a acceptat propunerea şi împreună cu inculpatul L.I. s-a îndreptat către
locuinţa persoanei vătămate. Ajunşi la poartă cei doi inculpaţi au aruncat cu bolovani şi au
strigat-o pe persoana vătămată să iasă din casă.
Alertată de zgomotele produse de cei doi inculpaţi persoana vătămată S.N. a ieşit din
casă şi a deschis poarta locuinţei. În acel moment inculpatul L.I. a luat de pe jos o cărămidă
tip BCA cu care a lovit-o în zona frunţii pe persoana vătămată. În urma agresiunii persoana
vătămată s-a prăbuşit în curtea locuinţei sale. Cei doi inculpaţi au pătruns în curtea locuinţei
persoanei vătămate, inculpatul L.I. intenţionând să o mai lovească pe persoana vătămată,
renunţând însă când a constatat că persoana vătămată sângera şi era inconştientă. Imediat cei
doi inculpaţi au părăsit curtea locuinţei persoanei vătămate.
Când persoana vătămată S.N. şi-a recăpătat cunoştinţa s-a deplasat la Spitalul
Municipal R., fiind internată în Secţia Chirurgie a acestei unităţi spitaliceşti în perioada 14.08
– 26.08. 2013, aşa cum rezultă din biletul de ieşire din spital (fila 31 dup).
Potrivit concluziilor certificatului medico-legal nr. 906-SV/A2 din data de 27.08.2013
întocmit de S.M.L. (fila 25 dup) S.N. a prezentat un traumatism cranio-cerebral minor nivel I
soldat cu fractură complexă fronto-bazală bilaterală şi etmoidală şi contuzie hemoragică
frontală stânga şi mic hematom extradural, leziuni care au putut fi produse prin lovire cu un
corp dur la data de 13/14.08.2013 şi care au necesitat pentru vindecare un număr de 50-55 de
zile de îngrijiri medicale. Totodată, s-a menţionat că viaţa victimei nu a fost pusă în primejdie.
Situaţia de fapt reţinută rezultă din ansamblul probator administrat în cauză:
Cu ocazia audierii în cursul cercetării judecătoreşti persoana vătămată SN (fila 91
dosar) a declarat că în noaptea de 14.08.2014, în jurul orei 1.00, în timp ce se afla în locuinţa
sa din satul B., a auzit că e strigată la poartă de inculpatul L.I. pe care l-a recunoscut după
voce. A arătat S.N. că atunci când a deschis poarta i-a văzut pe inculpaţii L.I. şi P.V., pe
acesta din urmă cunoscându-l sub porecla de „de-a lui X”.
Persoana vătămată a indicat faptul că atunci când a deschis poarta cei doi inculpaţi sau tras în spate, acelaşi lucru făcându-l şi el de frică. Apoi ce doi inculpaţi au intrat în curtea
locuinţei sale şi au tăbărât pe el.
Persoana vătămată S.N. a mai arătat că a simţit că a fost puternic lovită în zona
capului, fără să poată indica de către care inculpat şi nici cu ce obiect. În urma loviturii
puternice persoana vătămată a declarat că s-a prăbuşit, din acel moment nemaiştiind nimic.
Când s-a trezit era plin de sânge, lovit la cap, şi a constatat că nu mai avea lucrarea dentară. A
arătat că a fost lovită şi în zona pieptului şi a stomacului, având şi umflături în zona ochilor.
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Totodată persoana vătămată a presupus că a fost lovită cu o cărămidă tip BCA, având
în vedere că la cercetarea la faţa locului organele de poliţie au identificată o cărămidă tip BCA
crăpată.
În declaraţiile date în cursul urmăririi penale persoana vătămată S.N. (filele 12-14 dup,
filele 26-28 ds. u.p.) a indicat că cel care l-a lovit cu cărămida în cap a fost inculpatul L.I..
În drept, reţine prima instanţă, fapta inculpatului L.I., întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal.
Instanţa a apreciat că raportat la obiectul vulnerant (o cărămidă tip BCA de mari
dimensiuni), la zona corpului vizată de agresiune (zonă vitală – fruntea), la distanţa mică
aflată între agresor şi victimă, dar şi la împrejurarea că, deşi a observat că după lovitura
primită persoana vătămată a rămas inconştientă şi sângera, inculpatul nu a avut nicio reacţie
de acordare a vreunui ajutor victimei, se conturează intenţia indirectă a inculpatului L.I. de a
suprima viaţa persoanei vătămate, inculpatul acceptând că în lipsa unui ajutor imediat
persoana vătămată ar putea deceda.
Intenţia de a ucide cu care a acţionat inculpatul L.I. se deduce şi din declaraţia
martorului P.D. care a susţinut că a aflat de la fiul său că inculpatul L.I. a intenţionat să o
omoare pe persoana vătămată, voia să-i dea foc, să ardă cu totul, însă a fost oprit de fiul său.
Instanţa a constatat că de la momentul săvârşirii faptelor de care sunt acuzaţi inculpaţii
L.I. şi P.V. şi până la momentul judecării lor au intervenit modificări legislative în sensul
intrării în vigoare la 1 februarie 2014 a noului Cod penal şi a Legii de punere în aplicare a
noului Cod penal.
Faţă de acest aspect s-a impus stabilirea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina
inculpaţilor din perspectiva aplicării legii penale mai favorabile.
În ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă de omor s-a constatat că fapta este
incriminată atât vechiul Cod penal (art. 174 alin. (2) Cod penal cu limite de pedeapsă între 5 şi
10 ani închisoare şi interzicerea exercitării unor drepturi) cât şi de noul Cod penal (art. 188
alin. (2) Cod penal cu limite de pedeapsă între 5 şi 10 ani închisoare şi interzicerea exercitării
unor drepturi).
Aşadar în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă s-a constatat că pentru infracţiunea de
tentativă de omor nu există modificări ale legislaţiei penale.
În ceea ce priveşte însă infracţiunea de violare de domiciliu comisă pe timp de noapte
se constată că în vechiul Cod penal aceasta era incriminată în art. 192 alin. (2) Cod penal,
acţiunea penală fiind pusă în mişcare din oficiu. Prin noul Cod penal fapta a fost incriminată
în art. 224 alin. (1) şi (2) Cod penal, iar conform alin. (3) al aceluiaşi articol acţiunea penală
se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Instanţa a constatat că, deşi pentru forma calificată a infracţiunii de violare de
domiciliu prev. de art. 224 alin. (1) şi (2) Cod penal era necesară existenţa plângeri prealabile
formulate de persoana vătămată, după intrarea în vigoare a noului Cod penal procurorul nu a
chemat-o pe persoana vătămată S.N. pentru a o întreba dacă înţelege să formuleze plângere
prealabilă cu privire la această infracţiune.
Instanţa a înlăturat susţinerea procurorului că, deşi nu a formulat expres plângere
prealabilă cu privire la săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, în cursul urmăririi
penale persoana vătămată şi-a exprimat voinţa de tragere la răspundere penală a inculpaţilor
pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu.
Analizând actele dosarului de urmărire penală instanţa a constatat că niciodată
persoana vătămată nu a solicitat în mod expres tragerea la răspundere penală a inculpaţilor
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violare de domiciliu.
În acest sens instanţa a reţinut că în plângerea formulată în data de 14.08.2013 (fila 11
dup) persoana vătămată S.N. a solicitat tragerea la răspundere a inculpaţilor pentru lovire,
pentru ca în declaraţia din 14.11.2013 (filele 12-14 ds.u.p.) persoana vătămată să indice că
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doreşte ca cei doi inculpaţi să fie traşi la răspundere penală pentru faptele săvârşite,
nefăcându-se vreo referire la fapta inculpaţilor de pătrunderea fără drept în curtea locuinţei.
Ulterior, în cererea adresată parchetului (filele 16-18 ds.u.p.) persoana vătămată a
solicitat impulsionarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale împotriva autorilor faptei de
vătămare corporală, iar cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată din 24.06.2015
(filele 26-28 ds. u.p.) a solicitat ca inculpaţii L.I. şi P.V. să răspundă pentru faptele comise,
fără a indica care sunt acelea.
La termenul din data de 30.05.2016 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei
plângerii prealabile în ceea ce priveşte infracţiunea de violare de domiciliu pentru care au fost
trimişi în judecată cei doi inculpaţi.
În concluziile scrise depuse la dosar în data de 31.05.2016 persoana vătămată S.N.
(filele 135-139 dosar) a susţinut că a formulat plângere prealabilă sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de tentativă de omor, ataşând în acest sens un înscris adresat Prim procurorului
Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava datat 20.11.2014 (filele 140-141 dosar), ultima
menţiune din acest înscris fiind „solicit să se efectueze cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de tentativă de omor, respectiv violare de domiciliu, fapte prev. şi pedep. de legea
penală”. Înscrisul nu poartă însă o viză de primire.
Persoana vătămată S.N. a susţinut în concluziile scrise că instanţa nu a întrebat-o din
oficiu dacă înţelege să formuleze plângere prealabilă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
violare de domiciliu, arătând că formulează această plângere prealabilă prin concluziile scrise.
Prin Încheierea din 06.06.2016, constatând că după rămânerea în pronunţare partea
civilă S.N. a depus la dosar concluzii scrise în care a menţionat, printre altele, faptul că a
formulat plângere prealabilă prin care solicită tragerea la răspundere a inculpaţilor pentru
săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, ataşând în acest sens un înscris care conţine o
cerere adresată Prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi având în
vedere că la dosarul de urmărire penală nu se află înscrisul depus de partea civilă la dosar
ataşat concluziilor scrise, pentru clarificarea împrejurării dacă o astfel de cerere a fost adresată
Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, instanţa a apreciat că se impune repunerea pe rol
a cauzei, citând partea civilă personal pentru a face precizări în legătură cu acest aspect.
Pe de altă parte s-a solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava să indice dacă
la această instituţie a fost înregistrată cererea depusă odată cu concluziile scrise din formulată
de partea civilă S.N..
Prin răspunsul înregistrat la data de 14.06.2016 (fila 158 dosar) Parchetul de pe lângă
Tribunalul Suceava a comunicat faptul că la urma dosarului penal nr. 357/P/2015 se află două
memorii, unul adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi la data de 25.11.2014 şi
altul adresat IPJ S. la data de 26.11.2014, înscrisuri ce au fost ataşate în copie (filele 160-169
dosar).
S-a mai menţionat că nici la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nu se află o
astfel de cerere, fiind ataşată în acest sens corespondenţa purtată cu această unitate de parchet.
Întrebată fiind de instanţă despre data şi instituţia la care a depus cererea prin care
solicită tragerea la răspundere penală a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de violare de
domiciliu (înscris ce a fost depus odată cu concluziile scrise), persoana vătămată nu a putut
indica informaţii concrete.
Instanţa a apreciat că înscrisul denumit „tichet recomandate” datat 28.11.2014 (fila
170 dosar) depus la dosar de persoana vătămată, nu poate face dovada că cererea adresată
Prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava datat 20.11.2014 (filele 140141 dosar) prin care persoana vătămată solicita tragerea la răspundere penală pentru
săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu a fost trimis prin scrisoare recomandată
Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
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Cum înscrisul prin care persoana vătămată ar fi solicitat în data de 20.11.2014 tragerea
la răspundere penală a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu nu
apare nici la dosarul de urmărire penală, nici în evidenţele Parchetului de pe lângă Tribunalul
Suceava, nici ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, iar persoana vătămată nu a
putut face dovada că a depus acel înscris la organele de urmărire penală (persoana vătămată
nu a putut indica nici cine a depus înscrisul, nici unde şi nici la ce dată), instanţa a constatat că
acel înscris nu a fost depus la vreun organ de urmărire penală, astfel încât nu-şi poate produce
efecte juridice.
De altfel înscrisul prin care persoana vătămată ar fi solicitat în data de 20.11.2014
tragerea la răspundere penală a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de violare de
domiciliu (filele 140-141 dosar) este foarte asemănător cu alte astfel de înscrisuri depuse la
organul de urmărire penală, cu singura diferenţă că prin acest prim înscris se solicită în plus
tragerea la răspundere penală a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de violare de
domiciliu.
Instanţa a apreciat că omisiunea procurorului de a o chema pe persoana vătămată şi de
a întreba dacă după noile modificări legislative înţelege să formuleze plângere prealabilă
pentru infracţiunea de violare de domiciliu nu poate fi suplinită prin acţiunea instanţei de a
întreba persoana vătămată dacă înţelege să formuleze plângere prealabilă, întrucât, potrivit art.
297 alin. (2) Cod procedură penală dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire
penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală
cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să formuleze plângere. În caz
afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează actele
încheiate şi propunerea de clasare.
Atâta timp cât legea care a impus ca pentru forma agravată a infracţiunii de violare de
domiciliu să fie necesară existenţa unei plângeri prealabile a intervenit între momentul
începerii urmăririi penale şi până la trimiterea în judecată a inculpaţilor, procurorul era obligat
să cheme persoana vătămată şi să o înştiinţeze că poate formula plângere prealabilă.
Omisiunea procurorului nu poate fi acoperită în cursul judecăţii dat fiind faptul că s-a depăşit
termenul de 2 luni în care persoana vătămată avea dreptul să formuleze plângere prealabilă
împotriva inculpaţilor .
Pe de altă parte art. 297 alin. (2) Cod procedură penală stabileşte în mod expres
obligativitatea procurorului de a întreba persoana vătămată dacă înţelege să formuleze
plângere prealabilă, nicio altă dispoziţie legale nestabilind în sarcina instanţei o astfel de
obligaţie.
Această opinie a fost exprimată şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
într-o decizie de speţă (Decizia nr. 614/27.02.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie –
Secţia penală).
Prin urmare, constatând că persoana vătămată S.N. nu a formulat plângere prealabilă
cu privire la săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, iar legea nouă prevede ca o
condiţie de tragere la răspundere penală a inculpaţilor existenţa unei astfel de plângeri,
instanţa a apreciat că în ceea ce priveşte infracţiunea de violare de domiciliu legea nouă este
legea mai favorabilă inculpaţilor întrucât există un impediment la exercitarea acţiunii penale.
Cum inculpatul P.V. este trimis în judecată doar pentru infracţiunea de violare de
domiciliu s-a constată că legea mai favorabilă acestui inculpat este legea nouă.
În ceea ce-l priveşte pe inculpatul L.I. s-a constatat că la stabilirea legii penale mai
favorabile instanţa trebuie să ţină seama şi de antecedenţa penală a inculpatului, faptele din
prezenta cauză fiind concurente cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la o
pedeapsă cu închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin Sentinţa penală
nr. 65/06.02.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 24.02.215 prin neapelare.
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Prin urmare, s-a impus analiza legii penale mai favorabile inculpatului L.I. şi sub
aspectul sancţionării concursului de infracţiuni, observându-se şi sub aspectul sancţionării
concursului de infracţiuni că legea veche (respectiv Codul penal de la 1969) e mai favorabilă,
prevăzând un spor de pedeapsă facultativ, prin raportare la aplicarea unui spor obligatoriu
prevăzut de legea nouă.
Analizând comparativ toate criteriile instanţa a apreciat că şi în privinţa inculpatului
L.I. legea nouă e mai favorabilă întrucât în ceea ce priveşte infracţiunea de violare de
domiciliu lipseşte o condiţie de tragere la răspundere penală, în ceea ce priveşte infracţiunea
de tentativă de omor condiţiile de incriminare şi sancţionare sunt identice cu legea veche, iar
în ceea ce priveşte sancţionarea concursului de infracţiuni deşi la nivel teoretic legea veche a
mai favorabilă, în concret, având în vedere că răspunderea penală ar putea fi atrasă doar
pentru două din cele trei infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, pedeapsa
rezultantă este mai mică luând în considerare legea nouă.
Faţă de toate aceste considerente, în baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală rap.
la art. 16 lit. e Cod procedură penală instanţa a dispus încetarea procesului penal pornit
împotriva inculpaţilor L.I. şi P.V. pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev.
de art. 224 alin. (1) şi (2) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, ca urmare a lipsei plângerii
prealabile.
Totodată, în baza art. 32 alin. (1) Cod penal rap. la art. 188 Cod penal, cu aplic. art. 75
alin. (2) lit. b Cod penal, art. 76 alin. (1) Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, instanţa l-a
condamnat pe inculpatul L.I. la pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare
pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor.
Aşa cum am arătat anterior instanţa a constatat că fapta pentru care inculpatul L.I. a
fost condamnat în prezenta cauză este concurentă cu faptele pentru care inculpatul a fost
condamnat prin Sentinţa penală nr. 65/06.02.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de
24.02.215 prin neapelare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava,
criticând-o pentru nelegalitate, motivele invocate în scris şi reiterate oral cu ocazia
dezbaterilor, fiind consemnate în încheierea de dezbateri din data de 14.12.2016, care face
parte integrantă din decizia de faţă.
Examinând apelul declarat de parchet, prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza
sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute la art. 417 alin.(2) Cod procedură
penală, curea constată apelul întemeiat.
În urma reevaluării probatoriului administrat în cauză, respectiv: procesul verbal de
cercetare a locului faptei şi planşa foto aferentă, plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate,
certificatul medico-legal nr. 906 din 27.08.2013, declaraţia martorului S.D. şi declaraţiile
inculpaţilor, curtea constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpaţii se fac vinovaţi
de comiterea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, fapte constând în aceea că,
la data de 13/14 august 2013, în jurul orei 00.30, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi
a unui conflict spontan, ambii inculpaţi au pătruns fără drept în curtea locuinţei persoanei
vătămate SN din comuna B. jud. S., împrejurarea în care inculpatul L.I. a exercitat cu intenţie
acte de violenţe grave asupra acesteia aplicându-i o puternică lovitură cu o cărămidă tip BCA
într-o zonă vitală a corpului, cauzându-i leziuni grave ce au necesitat un număr de 50-55 de
zile de îngrijiri medicale.
În ce priveşte fapta comisă cu violenţă reţinută în sarcina inculpatului L.I., curtea
constată că prima instanţă a pronunţat o soluţie legală, şi temeinică, reţinând în mod corect că
legea nouă e mai favorabilă şi că acesta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
tentativă la omor, prev. de art. . 32 alin. (1) Cod penal rap. la art. 188 Cod penal, faptă pentru
care a fost condamnat la o pedeapsă ce a fost stabilită în limitele speciale prevăzute de textul
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de lege incriminator, prin reţinerea şi a circumstanţelor atenuante, prev. la art. 75 alin. (2) lit.
b) Cod penal.
Astfel, s-a reţinut în mod judicios că, raportat la obiectul vulnerant (o cărămidă tip
BCA de mari dimensiuni), la zona corpului vizată de agresiune (zonă vitală – fruntea), la
distanţa mică aflată între agresor şi victimă, dar şi la împrejurarea că, deşi a observat că după
lovitura primită persoana vătămată a rămas inconştientă şi sângera, inculpatul nu a avut nicio
reacţie de acordare a vreunui ajutor victimei, se conturează intenţia indirectă a inculpatului
L.I. de a suprima viaţa persoanei vătămate, inculpatul acceptând că în lipsa unui ajutor
imediat persoana vătămată ar putea deceda.
Intenţia de a ucide cu care a acţionat inculpatul L.I. se deduce şi din declaraţia
martorului P.D. care a susţinut că a aflat de la fiul său că inculpatul L.I. a intenţionat să o
omoare pe persoana vătămată, voia să-i dea foc, să ardă cu totul, însă a fost oprit de fiul său.
Referitor la infracţiunea de violare de domiciliu, prev. de art. 224 alin.(1) şi (2) Cod
penal, pentru care au fost trimişi în judecată prin actul de sesizare inculpaţii L.I. şi P.V., şi cu
privire la care parchetul a formulat apel, curtea constată că, într-adevăr, prima instanţă,
dispunând încetarea procesului penal pentru aşa zisa lipsă a plângerii prealabile, a pronunţat o
soluţie nelegală, întrucât, în realitate o astfel de plângere există, persoana vătămată
manifestându-şi voinţa în sensul tragerii la răspundere penală a ambilor inculpaţi pentru
faptele săvârşite în noaptea de 13/14 august 2013.
Astfel, în plângerea penală formulată la data de 14.08.2013 (fila 11 dosar u.p.),
persoana vătămată S.N. a reclamat că, în noaptea de 13/14 august 2013, orele 00:30, inculpaţii
L.I. şi P.V. au pătruns în curtea locuinţei sale, ocazie cu care au exercitat acte de violenţă
asupra sa, solicitând tragerea la răspundere penală a acestora pentru faptele comise.
La momentul săvârşirii faptei, infracţiunea de violare de domiciliu comisă pe timpul
nopţii era incriminată de art. 192 alin.(2) din Codul penal din 1969, acţiunea penală fiind pusă
în mişcare din oficiu.
Potrivit actualului Cod penal, infracţiunea de violare de domiciliu este incriminată de
art. 224 alin.(1) şi (2), acţiunea penală punându-se în mişcare, pentru ambele forme, simplă
sau agravată, la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
În cauza de faţă, prin rezoluţia din 07.11.2013, confirmată de procuror, în conformitate
cu disp. art. 228 Cod procedură penală 1969 s-a dispus, printre altele, începerea urmăririi
penale şi sub aspectul infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 alin.(2) Cod penal
1969, iar prin ordonanţa din 02.06.2015, s-a dispus schimbarea încadrării juridice în
infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.(1) şi (2) Cod penal. Ca urmare a
schimbării încadrării juridice, organul de urmărire penală a procedat la reaudierea persoanei
vătămate S.N. care, în declaraţia din 24.06.2015, a indicat din nou faptele comise de cei doi
inculpaţi, inclusiv aceea că au pătruns în curtea locuinţei sale, solicitând ca „cei doi agresori
să răspundă în faţa legii pentru faptele comise”.
Prin urmare, atâta timp cât persoana vătămată a solicitat tragerea la răspundere penală
a celor doi inculpaţi, pentru faptele pe care le-a descris atât în plângerea iniţială cât şi în
declaraţia dată ulterior şi în care se referă inclusiv la infracţiunea de violare de domiciliu,
curtea constată critica formulată de parchet ca fiind pe deplin justificată, în sensul că în mod
nelegal prima instanţă a considerat că lipseşte plângerea prealabilă cu privire la această
infracţiune. Faptul că persoana vătămată a descris doar faptele săvârşite de inculpaţi, şi nu a
indicat denumirea infracţiunilor (încadrarea juridică fiind în sarcina organului judiciar), nu
este de natură să conducă la concluzia că aceasta nu a înţeles să facă plângere prealabilă
pentru infracţiunea în discuţie.
De asemenea, nici omisiunea organului de urmărire penală de a întreba persoana
vătămată, după intrarea în vigoare a noului Cod penal, dacă înţelege să facă plângere
prealabilă, nu poate fi considerată că ar fi înfrânt dispoziţiile art. 297 alin.(2) Cod procedură
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penală, întrucât o astfel de diligenţă din partea organului judiciar nu se impunea cu necesitate,
cât timp persoana vătămată îşi exprimase anterior, cât se poate de explicit, că doreşte ca cei
doi inculpaţi să răspundă penal pentru faptele lor, acestea incluzând şi violarea de domiciliu.
Faţă de cele expuse mai sus, curtea, constatând că în cauză există o plângere prealabilă
cu privire la infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin.(1) şi (2) Cod penal,
urmează să-i condamne pe inculpaţii L.I. şi P.V. la câte o pedeapsă, la a cărei individualizare
va ţine cont de criteriile prevăzute la art. 74 Cod penal.
Astfel, curtea va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii (de
două persoane împreună, pe timp de noapte), mijloacele folosite (aruncând cu bolovani pentru
a o determina pe persoana vătămată să deschidă poarta), starea de pericol creată pentru
valoarea socială ocrotită (încălcarea dreptului la domiciliu şi la viaţa privată), natura şi
gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit (agresarea fizică
a persoanei vătămate de către inculpatul L.I.), conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul
procesului penal (inculpaţii s-au prezentat o singură dată doar în faza urmării penale, unde
numai inculpatul L.I. a recunoscut şi regretat faptele) nivelul de educaţie, vârsta, starea de
sănătate, situaţia familială şi socială (ambii inculpaţi sunt tineri, studii gimnaziale, fără
ocupaţie), antecedenţa penală(doar inculpatul LI este cunoscut cu antecedente penale).
Faţă de toate aceste elemente, curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură
penală, va admite apelul declarat de parchet şi va desfiinţa în parte sentinţa apelată, urmând ca
în rejudecare, să îl condamne pe inculpatul L.I., pentru săvârşirea infracţiunii de violare de
domiciliu, prev. de art. 224 alin.(1) şi (2) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa
de 3.600 lei amendă, corespunzând unui nr. de 180 zile –amendă a câte 20 lei/zi-amendă,
conform art. 61 alin.(2) şi alin.(4) lit. c) Cod penal.
Totodată, curtea va menţine dispoziţia de anulare a suspendării condiţionate a
executării pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.
65/06.02.2015 a Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la data de 24.02.2015, şi de repunere a
pedepselor componente în individualitatea lor, urmând ca, în baza art. 38 alin.(1), 39 alin.(1)
lit. d) Cod penal, să contopească pedeapsa aplicată inculpatului prin decizia de faţă cu
pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare aplicată prin sentinţa apelată pentru
săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor, prev. de art. 32 alin.(1) rap. la art. 188 Cod penal,
cu aplicarea art. 75 alin.(2) lit. b) Cod penal, precum şi cu pedepsele aplicate inculpatului prin
sus-menţionata sentinţă, aşa cum au fost descontopite, urmând ca acesta să execute în final
pedeapsa de 3 (trei) ani şi 7 (şapte) luni şi 20 zile închisoare, la care adaugă în întregime
pedeapsa amenzii în sumă de 3.600 lei.
De asemenea, curtea va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 63 alin.(2) Cod
penal, referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în situaţia în care
acesta, cu rea credinţă, nu va executa pedeapsa amenzii.
În ce-l priveşte pe inculpatul P.V., curtea îl va condamna pentru săvârşirea infracţiunii
de violare de domiciliu, prev. de art. 224 alin.(1) şi (2) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod
penal, la pedeapsa de 1.800 lei amendă, corespunzând unui nr. de 180 zile –amendă a câte 10
lei/zi-amendă, conform art. 61 alin.(2) şi alin.(4) lit. c) Cod penal, şi-i va atrage atenţia, de
asemenea, asupra prev. art. 63 alin.(2) Cod penal, referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii
cu pedeapsa închisorii.
În ce priveşte pedeapsa complementară şi accesorie a interzicerii unor drepturi, prev.
de art. 65, 66 Cod penal, curtea apreciază că, faţă de natura şi gravitatea concretă a
infracţiunii, pentru care inculpaţii au fost condamnaţi doar la pedepse pecuniare, nu se impune
a se stabili astfel de pedepse.
Referitor la acţiunea civilă formulată de partea civilă S.N. faţă de inculpatul P.V., prin
care aceasta solicită să fie obligat, alături de inculpatul L.I. la plata sumei de 100.000 lei
daune morale şi 10.000 lei daune materiale, curtea reţine că această cerere vizează
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infracţiunea de tentativă de omor, sau pretinse prejudicii materiale constând din furtul unor
bunuri, prejudicii ce nu au însă legătură de cauzalitate cu infracţiunea de violare de domiciliu
pentru care acest din urmă inculpat a fost condamnat prin decizia de faţă, aşa încât, constatând
că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, prev. de art. 1357 din Codul civil,
urmează să o respingă,ca nefondată.
Ca efect al soluţiei de condamnare, în baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală,
instanţa îl va a obliga pe inculpatul P.V. să plătească statului suma de 100 lei, reprezentând
cheltuieli judiciare de la fond.
Cât priveşte celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei de faţă,
curtea le va menţine ca fiind legale şi temeinice.
Conform art. 275 alin.(3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel
avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia, inclusiv onorariul apărătorului din oficiu
pentru inculpatul intimat L.I., în sumă de 260 lei, ce se va avansa din fondurile Ministerului
Justiţiei în contul Baroului S.
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Drept procesual penal

1. Non reformatio in peius. Imposibilitatea achitării inculpatului în apelul părții
civile; nelegalitatea aplicării procedurii simplificate în baza unei declarații notariale
Prin sentinţa penală nr. 35 din data de 03.02.2015 pronunţată de Judecătoria Darabani
a fost condamnat inculpatul BAV pentru săvârşirea infracţiunilor de:
1. vătămare corporală din culpă, prev. de 184 alin. (2), (4) Cod penal, cu aplicarea art.
374 alin. (4) coroborat cu art. 396 alin.10 Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, 76 lit. e Cod
penal, la pedeapsa de 5 luni închisoare, persoană vătămată fiind AAC.
2. vătămare corporală din culpă, prev. de 184 alin. (2), (4) Cod penal, cu aplicarea art.
374 alin. (4) coroborat cu art. 396 alin.(10) Cod procedură penală și art. 74 lit. a, c, art. 76 lit.
e Cod penal, la pedeapsa de 3 luni închisoare, persoană vătămată fiind ND.
3. conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu
posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin.1 din O.U.G. nr. 95/2002, cu aplicarea art.
374 alin. (4) coroborat cu art.396 alin.(10) Cod procedură penală și art. 74 lit. a,c, 76 lit. e
Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.
4. conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care la
momentul recoltării probelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur
în sânge, prev. de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2002, cu aplicarea art. 374 alin. (4)
coroborat cu art.396 alin.(10) Cod procedură penală și art. 74 lit. a,c, art. 76 lit. e Cod penal,
la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În baza art. 33 lit. b rap. la art. 34 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa
cea mai grea, respectiv 6 luni închisoare.
În baza art. 81 Cod penal, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei, termenul de
încercare fiind de 2 ani şi 6 luni, conform art. 82 Cod penal şi s-au pus în vedere inculpatului
dispoziţiile art. 83 şi 84 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii a
interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe durata suspendării
condiţionate a executării pedepsei principale.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a constatat că prin rechizitoriul nr. 636/P/2013
din data de 23 mai 2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani s-a dispus trimiterea
în judecată a inculpatului BAV, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de
conducere", prev. de art. 335 alin. (1) Cod penal, ,,conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană, care la momentul prelevărilor mostrelor biologice, are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge", prev. de art. 336 alin. (1) Cod penal
şi ,,vătămare corporală din culpă", prev. de art. 196 alin. (1), (3), (4) Cod penal, cu aplicarea
art. 38 alin. (1), art. 39 Cod penal, faptele constând în aceea că, la data de 14.10.2013,
inculpatul BAV, în timp ce conducea autovehiculul pe drumurile publice, fără a poseda
permis de conducere şi având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (1,05
g ‰ la recoltarea primei probe, ora 19.15, respectiv 0,90 g ‰ la cea recoltată după o oră), a
fost implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a mai
multor persoane, respectiv AAC, care a suferit leziuni ce au necesitat în final pentru vindecare
130 – 150 zile de îngrijiri medicale şi ND care a beneficiat de 7-8 zile de îngrijiri medicale
necesare vindecării leziunilor suferite.
Din analiza materialului probator, prima instanţă a reținut că, la data de 14.10.2013, în
jurul orei de 17.20, inculpatul BAV în timp ce conducea autoturismul marca R, pe DN29 A,
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între localităţile P.-D., după ce a efectuat o manevră de depăşire a unui vehicul, a pierdut
controlul autoturismului, intrând pe contrasens, unde a impactat frontal autoutilitara marca M,
condusă regulamentar, din sens opus, de către numitul ND.
În urma verificărilor s-a constatat că inculpatul nu poseda permis de conducere şi fiind
testat cu aparatul etilotest la poziţia 01430, orele 18.07, rezultatul a fost de 0,28 mg/l alcool
pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei.
În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a cinci persoane din ambele
autovehicule, din care, doar două persoane au depus plângere prealabilă, s-au constituit părţi
civile şi au depus certificat medico – legal, respectiv persoana vătămată AAC , care a suferit
leziuni ce au necesitat în final pentru vindecare 130 – 150 zile de îngrijiri medicale şi ND care
a beneficiat de 7-8 zile de îngrijiri medicale necesare vindecării leziunilor suferite.
Văzând că faptele pentru care inculpatul BAV a fost trimis în judecată au fost
săvârşite sub imperiul Codului penal de la 1968, precum şi faptul că acestea se află în
concurs, cât si prevederile art. 5 din Noul Cod penal, prima instanţă a făcut aplicarea Codului
penal de la 1968 și a O.U.G. nr. 195/2002.
În condiţiile în care din ansamblul materialului probator administrat în cauză a reieşit
că inculpatul nu a respectat dispoziţiile legale referitoare la circulaţie, conducând pe drumurile
publice un autovehicul, fără a poseda permis de conducere, iar la momentul recoltării probelor
biologice de sânge a avut o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, fiind
implicat într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat vătămarea corporală a mai
multor persoane, prima instanţă a reţinut că acesta se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor
de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. (2), (4) Cod penal, art. 86 alin. (1) din
O.U.G. nr. 195/2002 și art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002.
Având în vedere declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului şi solicitarea
acestuia ca judecata să aibă loc în baza probelor de la urmărire penală pe care şi le-a însuşit,
instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. (4) Cod procedură penală
coroborat cu art.396 alin.(10) Cod procedură penală și a constatat că cel în cauză beneficiază
de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă.
La individualizarea pedepsei, instanţa de fond a reţinut că, încă de la primul termen de
judecată, inculpatul şi-a recunoscut în întregime fapta, astfel cum a fost descrisă în
rechizitoriu, şi-a recunoscut şi regretat faptele, se află la prima abatere, neavând antecedente
penale, astfel încât s-a justificat reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante,
prev. de art. 74 lit. a, c, 76 lit. d Cod penal şi s-a aplicat p pedeapsă neprivativă de libertate.
În condiţiile în care prin aceeaşi acţiune inculpatul a săvârşit trei infracţiuni, instanţa a
făcut şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. b, 34 lit. b Cod penal, aplicându-i inculpatului
pedeapsa cea mai mare.
În baza art. 71 Cod penal, inculpatului i-au fost interzise drepturile prev. de art. 64 lit.
a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.
Fiind întrunite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal şi ţinând seama de vârsta
inculpatului, de atitudinea sinceră a acestuia, care a regretat fapta şi de lipsa antecedentelor
penale, prima instanţă a considerat că scopul pedepsei poate fi atins şi în condiţii neprivative
de libertate, prin suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de
încercare conform art. 82 Cod penal, şi atrăgându-i atenţia celui în cauză asupra dispoziţiile
art. 83 Cod penal.
În baza art. 71 alin. (5) Cod penal, instanţa de fond a suspendat executarea pedepsei
accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe durata
suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, văzând că soluționarea acesteia necesită
administrarea unor probatorii, ce ar fi putut duce la depășirea termenului rezonabil de
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soluționare a acțiunii penale, în baza art. 26 Cod procedură penală, prima instanță, prin
încheierea de şedinţă din data de 02.02.2015 a dispus disjungerea laturii civile, dispunând a o
judeca separat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel părţile civile AAC şi ND,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând în scris, în esenţă, că prima instanţă a
aplicat în mod nelegal dispoziţiile art. 374 şi urm. Cod procedură penală luând act de înscrisul
depus la dosar după primul termen de judecată, respectiv la 27.01.2015, fără ca inculpatul să
se prezinte în instanţă, în vederea audierii sale conform dispoziţiilor art. 375 Cod procedură
penală şi că raportat la conduita acestuia şi la gravitatea faptelor nu se impunea reţinerea
circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. a şi c şi art. 76 Vechiul Cod penal şi aplicarea
disp. art.81 Cod penal din 1969.
Analizând apelurile, prin prisma motivelor invocate şi în baza actelor şi lucrărilor
dosarului, în conformitate cu prevederile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea
constată următoarele:
Referitor la soluția de condamnare a inculpatului BAV pentru săvârşirea infracţiunii de
vătămare corporală din culpă, prev. de 184 alin. (2), (4) din Codul penal din 1969 la pedeapsa
de 3 luni închisoare (persoană vătămată fiind ND), aceasta este nelegală.
Astfel, s-a reținut în sarcina inculpatului faptul că la data de 14.10.2013, din culpă, a
produs un accident rutier în urma căruia persoana vătămată ND a suferit leziuni fizice ce au
necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.
Or, în reglementarea Codului penal din 1969 (în vigoare la data de 14.10.2013) erau
întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă doar dacă se
pricinuia o vătămare care să necesite pentru vindecare îngrijiri medicale mai mari de 10 zile
(art. 184 alin. 1) sau dacă fapta avea una din urmările prev. de art. 182 alin. (1) sau (2) din
Codul penal din 1969 – o vătămare care să necesite pentru vindecare îngrijiri medicale mai
mari de 60 zile, pierderea unui simț sau organ, încetarea funcționării acestora, o infirmitate
permanentă fizică sau psihică, sluțirea, avortul sau punerea în primejdie a vieții unei persoane
(art. 184 alin. 2).
Fapta inculpatului de a produce, din culpa sa, un accident rutier în urma căruia
persoana vătămată ND a suferit leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 78 zile de îngrijiri medicale, nu se încadrează în niciunul din textele mai sus evocate.
Prin urmare, prima instanță, în procesul de aplicare a legii penale mai favorabile
conform art. 5 Cod penal ar fi trebuit să rețină că dispozițiile art. 184 din Codul penal din
1969 sunt mai favorabile acestuia și să dispună achitarea sa prin raportare la art. 16 lit. b Cod
procedură penală, fapta nefiind prevăzută de legea penală.
Mai mult, prima instanță, în mod eronat a procedat la soluționarea cauzei în procedura
simplificată prevăzută de art. 375 Cod de procedură penală, în temeiul declarației de
recunoaștere a inculpatului făcută într-un înscris autentificat notarial. Pentru a putea fi judecat
în procedura simplificată a recunoașterii vinovăției un inculpat trebuie să fie, în mod
obligatoriu, prezent în fața instanței de judecată și să facă declarația de recunoaștere personal
în fața acesteia (așa cum rezultă din dispozițiile art. 374 alin. (4) și art. 375 Cod de procedură
penală). În speță inculpatul BAV nu a fost prezent în fața instanței de fond și a depus la dosar,
în copie, o declarație de recunoaștere a faptei autentificată notarial (fila 67 ds. fond).
Cu toate acestea, cum în cauză, cu privire la aspectele mai sus menționat a declarat
apel doar persoana vătămată ND, având în vedere dispozițiile art. 418 Cod de procedură
penală (care statuează că nu se poate agrava situația unei părți în propria cale de atac
promovată), nelegalitățile mai sus amintite nu pot fi îndreptate în acest cadru procesual.
În ceea ce privește infracţiunea de vătămare corporală din culpă, prev. de 184 alin. (2),
(4) Cod penal din 1969 reținută în sarcina inculpatului BAV (persoană vătămată fiind AAC),
Curtea, în baza mijloacelor de probă administrate în cauză, reține în fapt, în esență, că la data
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de 14.10.2013, inculpatul BAV, în timp ce se deplasa cu autovehiculul său pe DN29A între
localitățile P. și D., jud. Botoșani, din culpă, a produs un accident rutier în urma căruia
persoana vătămată AAC a suferit leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de
130-150 zile de îngrijiri medicale (practic aceeași situație de fapt cu cea reținută de prima
instanță).
În drept, fapta inculpatului mai sus amintită, întrunește sub aspect obiectiv și subiectiv,
elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin.
(2), (4) din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal (cum a reținut și prima
instanță).
Cu toate acestea, așa cum s-a arătat mai sus, în mod greșit prima instanță a procedat la
soluționarea cauzei față de inculpat în procedura simplificată prevăzută de art. 375 Cod de
procedură penală, în temeiul declarației de recunoaștere a acestuia făcută într-un înscris
autentificat notarial. Pentru a putea fi judecat în procedura simplificată a recunoașterii
vinovăției un inculpat trebuie să fie, în mod obligatoriu, prezent în fața instanței de judecată și
să facă declarația de recunoaștere personal în fața acesteia (așa cum rezultă din dispozițiile art.
374 alin. (4) și art. 375 Cod de procedură penală). În speță inculpatul BAV nu a fost prezent
în fața instanței de fond și a depus la dosar, în copie, o declarație de recunoaștere a faptei
autentificată notarial (fila 67 ds. fond).
De asemenea, Curtea constată că prima instanță a reținut în mod netemeinic în
favoarea inculpatului circumstanțele atenuante judiciare, prev. de art. 74 lit. a și c din Codul
penal din 1969.
Având în vedere ansamblul infracțional în care acesta a fost implicat, conduita
procesuală a acestuia (nu s-a prezentat deloc în fața instanțelor de judecată, iar declarațiile
sale în cauză sunt relativ oscilante făcute în scopul diminuării culpei sale în producerea
accidentului rutier), precum și urmarea gravă produsă (persoana vătămată AAC a suferit
leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 130-150 zile de îngrijiri medicale)
Curtea apreciază că nu este oportună reținerea de circumstanțe atenuante judiciare conform
art. 74 din Codul penal din 1969 în favoarea inculpatului.
Procedând la o nouă individualizare a pedepsei principale în cazul inculpatului pentru
infracţiunea de vătămare corporală din culpă, prev. de 184 alin. (2), (4) din Codul penal din
1969 cu aplic. art. 5 Cod penal (persoană vătămată fiind AAC), după înlăturarea dispozițiilor
art. 374 alin. (4) coroborat cu art. 396 alin.(10) Cod procedură penală şi art.74 lit. a, c rap. la
art.76 lit. e Cod penal din 1969, având în vedere criteriile prev. de art. 72 Cod penal din 1969,
împrejurările concrete în care acesta a comis fapta și urmările acesteia (mai sus arătate),
conduita procesuală a inculpatului, faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale
şi a recunoscut săvârşirea faptei, Curtea apreciază că aplicarea unei pedepse principale de 1 an
închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii amintite este în măsură să răspundă cerinţelor de
sancţionare, coerciţie şi reeducare prev. de art. 52 Cod penal din 1969.
În ceea ce privește soluțiile primei instanțe de condamnare a inculpatului pentru
infracțiunile de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care
nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 și de
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care, la momentul
recoltării probelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge,
prev. de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, pentru fiecare dintre acestea la câte 6 luni
închisoare, dat fiind că în cauză au declarat apel doar persoanele vătămate, iar infracțiunile
mai sus amintite fac parte din categoria celor de pericol, având în vedere și dispozițiile art.
417 Cod de procedură penală (privind efectul devolutiv al apelului și limitele sale), acestea nu
mai pot fi analizate în prezentul cadru procesual.
Prin urmare, în cauză, Curtea a procedat la contopirea pedepsei aplicate inculpatului în
apel (1 an închisoare) cu celelalte trei pedepse aplicate de prima instanță (una de 3 luni
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închisoare și două de 6 luni închisoare) stabilind în final o pedeapsă principală rezultantă de 1
an închisoare.
Contrar celor susținute de persoana vătămată apelantă AAC, prin apărător, Curtea
apreciază că în ceea ce îl privește pe inculpatul BAV sunt întrunite condițiile pentru
suspendarea condiționată prev. de art. 81 din Codul penal din 1969, în condiţiile în care
pedeapsa rezultantă stabilită pentru concursul de infracțiuni este mai mică de 2 ani închisoare
(art. 81 alin. (2) din Codul penal din 1969), iar inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni (art. 81 alin. (1) lit. b din Codul penal din 1969), acesta
nu este cunoscut cu antecedente penale și a recunoscut fapta săvârșită şi că simplul
avertisment dat de instanţă, prin soluţia de condamnare, va fi de natură să îl facă pe inculpat
să conştientizeze pe viitor că statul ocroteşte valorile sociale, că orice atingere adusă acestora
este sancţionată aspru şi că el, ca destinatar al normelor de drept care îi sunt accesibile, are
obligaţia de a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care l-ar putea cantona într-o
situaţie contrară legii, chiar fără executarea efectivă a pedepsei (condiție prev. de art. 81 alin.
(1) lit. c din Codul penal din 1969).
În consecință, în temeiul art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, Curtea a respins, ca
nefondat, apelul declarat de partea civilă ND împotriva sentinţei penale nr. 35 din 03.02.2015
a Judecătoriei Darabani şi în baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală Curtea a obligat-o să
plătească statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
În temeiul art. 421 pct.2 lit. a Cod procedură penală, Curtea a admis apelul declarat de
partea civilă AAC împotriva sentinţei penale nr. 35 din 03.02.2015 a Judecătoriei Darabani, a
desființat, în parte, sentinţa penală sus menţionată şi în rejudecare a înlăturat aplicarea disp.
art.33 lit. b rap. la art.34 lit. b din Codul penal din 1969, precum şi reţinerea în favoarea
inculpatului BAV a prevederilor art. 374 alin.4 coroborat cu art. 396 alin.10 Cod procedură
penală şi art.74 lit. a, c, art.76 lit. e din Codul penal din 1969 doar în cazul infracţiunii de
vătămare corporală prev. de art.184 alin. (2) şi (4) Cod penal din 1969, persoană vătămată
fiind AAC; a condamnat pe inculpatul BAV pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare
corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. (2) şi 4 Cod penal din 1969, cu aplicare art. 5 Cod
penal, persoană vătămată fiind AAC, la pedeapsa de 1(un) an închisoare (în loc de 5 luni
închisoare); în temeiul art. 33 lit. a, b rap. la art. 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art.
5 Cod penal, a contopit pedeapsa aplicată prin prezenta decizie cu pedepsele aplicate prin
sentinţa penală apelată de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare
corporală din culpă, prev. de art.184 alin.2 şi 4 Cod penal din 1969, persoană vătămată fiind
ND, de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art.86 alin.
(1) din O.U.G. nr.195/2002 şi de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere
pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care la momentul recoltării
probelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prev. de art.
de art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmând ca
inculpatul să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1(un) an închisoare (în loc de 6 luni
închisoare); va fi menținut beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante
şi se va majora termenul de încercare de la 2 ani şi 6 luni la 3 ani, conform art. 82 Cod penal
din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, fiind menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale
atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din apel
vor rămâne în sarcina statului.
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2. Acţiunea civilă în procesul penal. Indicarea probelor. Condiţii de admisibilitate
Este nelegală respingerea acţiunii civile ca inadmisibilă în procesul penal, pentru
neindicarea probelor pe care partea se întemeiază, în condiţiile în care cererea de constituire
ca parte civilă respectă celelalte cerinţe ale legii, iar faţă de conţinutul pretenţiilor efectiv
solicitate indicarea unor mijloace de probă nu era nici posibilă şi nici necesară. Este astfel
evident că în dovedirea pretenţiilor civile partea se poate întemeia pe probele deja
administrate în soluţionarea laturii penale a cauzei, la fel cum dispoziţiile art. 374 alin. (5)(10) Codul de procedură penală permit administrarea de probe în tot cursul cercetării
judecătoreşti; pe de altă parte, dispoziţiile art. 19 alin. (5) Codul de procedură penală au
semnificaţia unei referiri la dreptul material civil şi nu la dreptul de procedură civilă.
Pentru stabilirea conţinutului concret al pretenţiilor formulate (contravaloarea unor
salarii minime pe economie) nici nu era necesară administrarea de probe, cuantumul
acestuia rezultând din dispoziţii legale, iar perioada de incapacitate de muncă din probele
administrate în latura penală a cauzei. Mai mult, inculpatul a declarat în mod valabil în faţa
primei instanţe că este de acord cu despăgubirile solicitate, act unilateral de voință ce
produce consecințe juridice și este deci irevocabil, fără a putea fi retras în faza de judecată a
apelului.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 904 din 16.11.2015)
Prin sentinţa penală nr. 160 din 25.09.2015 a Tribunalului Suceava, s-a respins cererea
de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată din
tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 188 rap. la 32 Cod penal în cea de vătămare
corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. e Cod penal, ca neîntemeiată.
Inculpatul CI a fost condamnat la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru
săvârşirea unei tentative la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal.
În baza art. 67 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 66 alin. 3 Cod penal s-a aplicat
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a
şi b pe o durată de 3 ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.
În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.65 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin.
1 lit. a, b Cod penal, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal.
În baza art.72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată de 5 (cinci) ani închisoare,
durata reţinerii din data de 15.05.2015 şi a arestării preventive de la data de 16.05.2015 până
în prezent.
În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, s-a menţinut măsura preventivă a
arestării preventive luată faţă de inculpat prin încheierea nr. 109 din 16.05.2015 în dosar
2610/86/2015 al Tribunalului Suceava.
În baza art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul CI a
cuţitului cu plăsele din material de culoare albă, în lungime totală de 11,5 cm şi lăţimea de 2,2
cm, folosit la comiterea faptei, aflat la Camera de corpuri delicte din cadrul Tribunalului
Suceava – Secţia Penală.
În baza art. 20 alin.2 Cod procedură penală, s-a respins acţiunea civilă formulată de
partea civilă CRLM, ca inadmisibilă în procesul penal.
În baza art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, art.
404 alin.1 Cod procedură penală şi art.1349, 1357 Cod civil, s-au admis acţiunile civile
formulate, obligând inculpatul la plata de despăgubiri civile, reprezentând cheltuieli de
spitalizare şi transport sanitar şi asistenţă medicală de urgenţă.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul Suceava a reţinut că prin rechizitoriul
nr. 465/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, din data de 02.06.2015, a fost
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trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul CI, sub aspectul săvârşirii unei
tentative la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal.
Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reţinut în esenţă că, inculpatul CI, la data de 14 mai
2015, jurul orelor 14:30, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi al unui conflict
domestic, spontan, cu un cuţit de bucătărie ar fi exercitat cu intenţie acte de violenţe asupra
victimei (nora sa) CRLM din sat C…, com. D…, jud. S., aplicându-i o lovitură de cuţit în
zona toracică - supero externă mamară, leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de
25-30 zile de îngrijiri medicale şi care i-ar fi pus în primejdie viaţa acesteia, faptă ce
întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor, prev. de art. 32 rap. la
art. 188 Cod penal.
Partea vătămată CRLM s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.600 lei, cu
titlu de despăgubiri civile, reprezentând prejudiciul cauzat prin fapta inculpatului, mai precis
beneficiul nerealizat prin incapacitatea de muncă stabilită pe o perioadă de 6 luni de zile. În
acest sens, a solicitat obligarea inculpatului la plata contravalorii a şase salarii minime pe
economie (960 lei x 6 luni= 5.760 lei). Diferenţa de 4.840 lei reprezintă cheltuielile legate de
tratamentul medicamentos, deplasările la medic şi alte cheltuieli legate de spitalizare şi
tratament. A mai arătat că suma de 30.000 lei, reprezintă daune morale, privind fapta
săvârşită, raportat la suferinţa produsă prin comiterea ei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi
penale şi al cercetării judecătoreşti, Tribunalul a reţinut aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă
în rechizitoriu.
În ceea ce priveşte schimbarea de încadrare juridică, a constatat că aceasta a fost
neîntemeiată. Probele administrate în cauză care au stat la baza stabilirii situaţiei de fapt au
relevat că inculpatul a urmărit suprimarea vieţii persoanei vătămate, nicidecum numai un
rezultat de vătămare a integrităţii fizice, acceptând în mod conştient, posibilitatea morţii
acesteia, având în vedere obiectul folosit la săvârşirea faptei, respectiv un cuţit (apt de a
produce moartea), zona vitală în care aceasta a fost lovită, precum şi leziunile suferite de
aceasta, care i-au pus viaţa în primejdie.
Reţinând vinovăţia inculpatuuli, prima instanţă a procedat la condamnarea acestuia,
apreciind că aplicarea unei pedepse în cuantum de 5 ani închisoare, cu executare în regim de
penitenciar, ar fi de natură a constitui un avertisment ferm al autorităţilor şi ar fi aptă a
conduce la formarea unei atitudini corecte a inculpatului faţă de valorile sociale, muncă şi
ordinea de drept.
Referitor la latura civilă, prima instanţă a reţinut că din cuprinsul cererii de constituire
de parte civilă, lipseşte menţiunea referitoare la indicarea probelor pe care se întemeiază
acţiunea civilă.
S-a reţinut că în această situaţie nu ar putea fi suplinită această menţiune lipsă, prin
intermediul dispoziţiilor art. 374 alin. 5 ori alin. 9 Cod procedură penală, din simplul motiv,
că la acel moment procesual, trebuie să existe deja o constituire legală de parte civilă.
Pe de altă parte, real este că în prezenta cauză, inculpatul a fost de acord cu pretenţiile
civile solicitate de partea vătămată, aşa cum au fost ele indicate, însă instanţa de fond a
apreciat că pentru a se putea valorifica această recunoaştere, cererea de constituire de parte
civilă trebuie să îndeplinească dispoziţiile legale.
Instanţa de fond nu a obligat inculpatul la plata despăgubirilor civile, cu care acesta a
fost de acord, din moment ce cererea formulată de partea civilă nu a trecut testul de
admisibilitate prevăzut de art. 20 alin. 2 Cod procedură penală. În acest sens, s-au reţinut şi
dispoziţiile legii civile, care, în cazul în care nu există o tranzacţie încheiată în mod legal, a
împiedicat prima instanţă în a lua act de aceasta.
Nu s-a reţinut că în cazul în care inculpatul a fost de acord cu pretenţiile solicitate nu
ar fi necesare probe, din moment ce această condiţie este o condiţie de admisibilitate a
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acţiunii, nefiind o condiţie în analiza temeiniciei pretenţiilor formulate. În acest sens, s-au
reţinut că pentru i se da aplicabilitate art. 23 Cod procedură penală, iniţial trebuie să existe o
constituire de parte civilă, legală, adică să fie parcurs filtrul de admisibilitate prevăzut de art.
20 alin. (2) Cod procedură penală.
Împotriva sentinţei penale nr. 160 din 25.09.2015 a Tribunalului Suceava, în termen
legal, au formulat apel inculpatul CI şi partea civilă CRLM.
Prin decizia penală nr.904/16.11.2015 pronunţată în dosarul nr. 29../86/2015, în baza
art. 421 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală, s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de
inculpatul CI împotriva sentinţei penale nr.160 din 25.09.2015 a Tribunalului Suceava.
În baza art. 421 alin. 2 lit. a Cod de procedură penală, a fost admis apelul formulat de
partea civilă CRLM împotriva sentinţei penale nr. 160 din 25.09.2015 a Tribunalului Suceava.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală apelată şi, în rejudecare, a fost admisă acţiunea civilă
formulată de partea civilă apelantă CRLM şi a fost obligat inculpatul la plata sumelor de
10.600 lei cu titlu de daune materiale şi 30.000 lei cu titlu de daune morale, către partea civilă
apelantă.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel, a reţinut că este nefondată cererea de
schimbare a încadrării juridice în sensul reţinerii infracţiunii de vătămare corporală ce a avut
drept consecinţă punerea în primejdie a vieţii, aspecte ce au fost analizate în mod corect şi
complet de către prima instanţă.
Referitor la individualizarea judiciară a pedepsei aplicate, curtea a reţinut că limitele
prevăzute de lege sunt închisoarea de la 5 la 10 ani, iar reducerea pedepsei care deja a fost
aplicată la cuantumul minim prevăzut de lege nu este posibilă.
Referitor la apelul declarat de către partea civilă, curtea a constatat că în mod nelegal a
reţinut prima instanţă că dispoziţiile art. 20 alin. 2 Codul de procedură penală referitoare la
indicarea mijloacelor de probă ar fi sancţionată cu inadmisibilitatea cererii de constituire ca
parte civilă în procesul penal. Din ansamblul dispoziţiilor art. 20 alin. 4 Codul de procedură
penală rezultă că sancţiunea ce intervine este aceea că persoana vătămată nu se mai poate
constitui parte civilă în procesul penal. În prezenta speţă însă, cererea de constituire ca parte
civilă respectă toate cerinţele legii, iar faţă de conţinutul pretenţiilor efectiv solicitate
indicarea unor mijloace de probă nu era nici posibilă şi nici necesară. Este astfel evident că în
dovedirea pretenţiilor civile partea se poate întemeia pe probele deja administrate în
soluţionarea laturii penale a cauzei, la fel cum dispoziţiile art. 374 alin. 5-10 Codul de
procedură penală permit administrarea de probe în tot cursul cercetării judecătoreşti. Nu poate
fi aplicată în dreptul procesual penal procedura regularizării cererii din procedura civilă,
având în vedere dispoziţiile legale indicate mai sus precum şi faptul că este vorba de ramuri
distincte de drept, reglementate separat; pe de altă parte, dispoziţiile art. 19 alin. 5 Codul de
procedură penală au semnificaţia unei referiri la dreptul material civil şi nu la dreptul de
procedură civilă.
În plus, faţă de cele reţinute, mai trebuie avute în vedere încă cel puţin alte două
aspecte ale cauzei. Pe de o parte faţă de conţinutul concret al pretenţiilor formulate
(contravaloarea unor salarii minime pe economie) nici nu era necesară administrarea de probe,
cuantumul acestuia rezultând din dispoziţii legale, iar perioada de incapacitate din probele
administrate în latura penală a cauzei. Pe de altă parte, inculpatul a declarat în mod valabil în
faţa primei instanţe că este de acord cu despăgubirile solicitate, act unilateral de voință ce
produce consecințe juridice și este deci irevocabil, fără a putea fi retras în faza de judecată a
apelului, motiv pentru curtea a procedat în consecinţă.
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3. Acţiunea civilă în procesul penal. Tranzacţie încheiată cu asigurătorul.
Pretenţii ce nu rezultă din fapta dedusă judecăţii
În condiţiile în care în cuprinsul tranzacţiei încheiate cu asigurătorul, părţile civile
declară şi recunosc faptul că indemnizaţia acoperă toate costurile/cheltuielile care s-au
născut sau se vor naşte în temeiul sau în legătură cu accidentul, cu dosarul penal, sau
contractul de asigurare, incluzând, dar fără a se limita, la cheltuielile de judecată sau
despăgubiri datorate în temeiul legii, iar prin primirea indemnizaţiei se stinge orice drept al
său de a solicita orice sumă de bani cu orice titlu de la asigurator şi/sau faţă de inculpat,
aceleaşi părţi civile nu mai pot solicita separat de la inculpată obligarea acesteia la plata
cheltuielilor de judecată.
Contractul de tranzacţie încheiat cu asigurătorul nu poate fi opus însă părţii civile
Spitalul Judeţean care nu a fost parte în respectivul contract. Pentru plata acestor
despăgubiri este responsabil autorul faptei în condiţiile art. 313 alin. (1) din Legea 95/2006,
în vigoare la data săvârşirii infracţiunii, răspundere patrimonială preluată însă de
asigurătorul de răspundere civilă în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1), (2) din
Legea 136/1995.
În condiţiile în care acţiunea penală nu a fost exercitată în procesul penal faţă de
inculpat cu privire la vătămările cauzate numitului CN, nici acţiunea civilă exercitată de
partea civilă Spitalul Judeţean nu poate fi soluţionată în acest cadru procesual, nefiind
accesorie acţiunii penale. Din aceleaşi considerente, nici asigurătorul nu poate fi obligat la
plata acestor cheltuieli. De asemenea, deşi Decizia nr. 1 din 23.02.2004 a ÎCCJ pronunţată în
recurs în interesul legii îşi păstrează valabilitatea şi după intrarea în vigoare a noului Cod
procedură penală, pretenţiile numitului CN referitoare la contravaloarea autoturismului
distrus prin fapta inculpatului nu pot fi admise în condiţiile în care instanţa nu a fost sesizată
cu vătămarea corporală cauzată acestuia. Într-o astfel de situaţie soluţia legală este aceea de
a respinge acţiunea civilă ca inadmisibilă în cadrul acestui procesul penal, situaţie care
creează posibilitatea părţii de a se adresa unei instanţe civile.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 876 din 9.11.2015)
Prin Rechizitoriul nr. 465/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni
din data de 18 octombrie 2012, inculpata RA a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea
infracţiunilor de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. (1), (2) Cod penal 1968 şi vătămare
corporală din culpă prev. de art. 184 alin. (2), (4) Cod penal 1968 cu aplic. art. 33 lit. b Cod
penal 1968.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Săveni la data de 19.10.2012 sub
numărul 20../297/2012.
În fapt, în actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, în seara de 18.04.2011, în jurul
orei 2004, inculpata RA a condus autoturismul marca P., cu numărul de înmatriculare _, pe
DN 29, pe relaţia B - S, pe un sector de drum cu denivelări semnalizat corespunzător prin
indicatoare rutiere, circulând pe sensul opus de mers din cauza gropilor din carosabil, cu
viteza de 112 km/h (conform expertizei criminalistice), iar în momentul în care a ajuns la km
69+920, a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca V., cu numărul de înmatriculare
_, condus din sens opus, pe banda sa de circulaţie, cu viteza de 75 km/h (conform expertizei
criminalistice) de partea civilă CN.
În urma impactului, autoturismul condus de partea civilă CN s-a oprit pe carosabil, iar
autoturismul condus de inculpata RA a fost proiectat în afara părţii carosabile, deplasându-se
prin rulare-derapare în partea stângă a direcţiei de mers a acestuia şi s-a oprit pe un teren
agricol. Din accident a rezultat decesul numitului HPD, în etate de 41 de ani, şi vătămarea
corporală a numitului MC, în vârstă de 25 ani, ambii aflându-se în autoturismul condus de
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CN. Vehiculele implicate în accident au fost verificate din punct de vedere al stării tehnice,
însă nu s-au putut constata deficienţe tehnice din cauza avariilor majore suferite.
În urma incidentului descris mai sus, partea vătămata MC a suferit mai multe leziuni,
fiind diagnosticat cu politraumatism şi traumatism abdominal închis cu ruptură de ficat şi
hemoperitoneu consecutiv, ce au putut fi produse prin lovire de corpuri dure, în condiţiile
unui accident rutier, au necesitat pentru vindecare un număr de 38 - 40 zile îngrijiri medicale
şi i-au pus în primejdie viaţa.
De asemenea, accidentul descris mai sus a condus şi la decesul numitului HPD,
raportul de necropsie concluzionând că moartea acestuia a fost violentă, s-a datorat
insuficienţei cardio-respiratorii acute, ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral acut
deschis, cu fractură cominutivă de boltă şi bază craniană, dilacerare de lob frontal drept şi
contuzie cerebrală difuză, leziuni ce s-au putut produce prin lovire de un corp dur în condiţiile
unui accident rutier. Partea civilă HM (soţia defunctului HPD), s-a constituit parte civilă în
procesul penal cu suma de 80.000 lei, 400 lei /lună pensie de întreţinere pentru fiul său minor
şi 300 lei/lună pensie de întreţinere pentru ea.
Prin sentinţa penală nr. 109 din data de 29 mai 2015 Judecătoria Săveni a
condamnat-o pe inculpata RA pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art.
178 alin. (1), (2) Cod penal 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal, art. 74 alin. (1) lit. a, c, art. 76
alin. (1) lit. d Cod penal 1968 la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare şi pentru săvârşirea
infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. (2), (4) Cod penal 1968 cu
aplic. art. 5 Cod penal, art. 74 alin. (1) lit. a, c, art. 76 alin. (1) lit. e Cod penal 1968 la
pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.
În baza art. 33 lit. b şi art. 34 lit. b Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, s-au contopit
pedepsele aplicate inculpatei aceasta urmând să execute pedeapsa cea mai grea şi anume de 1
(unu) an închisoare.
În baza art. 81 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, art. 15 din Legea nr. 187/2012, s-a
dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani reprezentând
termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 C.pen./1969.
În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 1, 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod
penal s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64
lit. (a) teza a II-a şi lit. (b) Cod penal 1969, iar în temeiul art. 71 alin. (5) Cod penal 1969 s-a
suspendat executarea acesteia pe durata suspendării executării pedepsei principale.
S-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83, 84 Cod penal 1969 privind
revocarea suspendării executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni sau neexecutării
obligaţiilor civile în termenul de încercare.
S-a luat act de contractul de tranzacţie încheiat la data de 14.02.2014 între asiguratorul
de răspundere civilă şi părţile civile HG, HM şi HE cu privire la latura civilă.
S-a luat act de contractului de tranzacţie încheiat la data de 28.02.2014 între
asiguratorul de răspundere civilă şi partea civilă MC cu privire la latura civilă.
S-a admis acţiunea formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „M.” B. şi
inculpata a fost obligată la plata sumei de 889,77 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare a
persoanei vătămate CN, la care s-a adăugat dobânda legală începând cu data de 22.04.2011
până la data efectuării efective a plăţii.
S-a admis acţiunea formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „M” B. şi
inculpata a fost obligată la plata sumei de 5.787,04 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare a
persoanei vătămate MC, la care s-a adăugat dobânda legală începând cu data de 01.05.2011
până la data efectuării efective a plăţii.
S-a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de partea civilă CN.
S-a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de partea civilă MCA.
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În temeiul art. 276 alin. (2) Cod procedură penală s-a respins cererea părţii civile MCA
privind obligarea inculpatei la plata sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată,
respectiv onorariu avocat conform chitanţei seria _ nr. _ din 30.03.2015.
În temeiul art. 276 alin. 2 C.proc.pen. s-a admis cererea privind obligarea inculpatei la
plata către partea civilă HM a sumei de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată, respectiv
onorariu avocat conform chitanţei seria _ nr. _ din 25.05.2015.
Pe latură civilă, întrucât cu adresa nr. 839 din 15.04.2015 S.C. O. SA B. în calitate de
parte responsabilă civilmente a depus la dosar contractele de tranzacţie încheiate cu părţile
civile HG, HM, HE (contract nr. din 14.02.2014) şi cu partea civilă MC (contract încheiat la
data de 28.02.2014), instanţa de fond a luat act de încheierea contractului de tranzacţie, din
14.02.2014, între asiguratorul de răspundere civilă şi părţile civile HG, HM şi HE cu privire
la latura civilă şi de încheierea contractului de tranzacţie din 28.02.2014, între asiguratorul
de răspundere civilă şi partea civilă MC cu privire la latura civilă.
Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au declarat apel inculpata RA şi părţile
civile CN, HM, HG, HE şi MCA.
Inculpata RA a criticat soluţia primei instanţe doar în ce priveşte latura civilă a cauzei,
solicitând obligarea asigurătorului O. la plata cheltuielilor de spitalizare a părţilor civile. În
susţinerea acestei cereri, inculpata a arătat că la dosar este depusă poliţa de asigurare RCA
care acoperă întreg prejudiciul solicitat de părţile civile. În plus, este studentă, nu are venituri
şi nici posibilităţi financiare pentru a achita obligaţiile civile.
Părţile civile apelante HM, HG şi HE au criticat sentinţa atât în ce priveşte
individualizarea pedepsei aplicate inculpatei, cât în privinţa cheltuielilor de judecată.
Cât priveşte latura civilă a cauzei, părţile civile apelante HM, HG şi HE au solicitat
obligarea inculpatei la plata sumei de 5000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv
asistenţa juridică acordată atât la urmărirea penală cât şi pe parcursul derulării procesului în
instanţă potrivit chitanţelor aflate la dosar.
Partea civilă CN nu a motivat în scris apelul formulat în cauză, însă, cu ocazia
dezbaterilor, prin apărător ales, acesta a solicitat acordarea despăgubirilor civile, respectiv
suma de 8691 de lei reprezentând valoarea de circulaţie a autoturismului ce a fost stabilită
prin expertiză, suma de 700 lei reprezentând tractarea şi gararea autoturismului dovedită prin
chitanţă emisă de societatea transportatoare aflată la dosarul cauzei şi 1000 lei cu titlu de
daune morale, având în vedere faptul că prima instanţă a reţinut că singura vinovată de
producerea accidentului se face inculpata.
Analizând apelurile declarate în cauză, în conformitate cu dispoziţiile art. 417 şi art.
420 Cod procedură penală, în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea a constatat
următoarele:
1. Referitor la motivul de apel formulat de părţile civile ce vizează obligarea inculpatei
la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, Curtea constată că acesta
este nefondat.
Potrivit art. 50 din Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de
dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces,
precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
Tranzacţia încheiată între asigurător şi părţile civile au fost depuse în faţa primei
instanţe aflându-se la filele 629 şi următoarele din dosarul Judecătoriei Săveni.
Contractul de tranzacţie din data de __ a fost încheiat cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale în materie fără ca părţile civile să invoce vreo cauză de anulare a acestor
tranzacţii.
În cuprinsul acestuia se face menţiunea că obiectul tranzacţiei (art. 1) îl reprezintă
stingerea totală, definitivă şi irevocabilă a oricărei pretenţii prezente şi viitoare, ce decurge din
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respectivul accident rutier pentru părţile civile. Părţile civile şi-au asumat, la momentul
încheierii respectivelor tranzacţii, obligaţia de a nu mai solicita alte sume de bani în prezentul
proces penal, precum şi faptul că au fost despăgubite în totalitate.
În art. 3.2 se menţionează că părţile civile declară şi recunosc faptul că indemnizaţia
acoperă toate costurile/cheltuielile care s-au născut sau se vor naşte în temeiul sau în legătură
cu accidentul, cu dosarul penal, sau contractul de asigurare, incluzând, dar fără a se limita, la
cheltuielile de judecată sau despăgubiri datorate în temeiul legii, iar prin primirea
indemnizaţiei se stinge orice drept al său de a solicita orice sumă de bani cu orice titlu de la O.
şi/sau faţă de RA.
Aşa cum se poate observa, părţile civile, reprezentate şi prin avocat, persoane cu
deplină capacitate de exerciţiu la momentul încheierii tranzacţiei şi-au asumat toate
consecinţele care decurg din încheierea unei astfel de tranzacţii.
De altfel, părţile civile nu au invocat în faţa instanţei de judecată aspecte de
nevalabilitate ale respectivei tranzacţii, ci au solicitat cheltuieli de judecată de la inculpată pe
lângă cele care au fost acordate prin contractul de tranzacţie.
Ne aflăm, în speţă, în prezenţa unor sume de bani acordate de către asigurător, în
cadrul unei tranzacţii, cu toate consecinţele ce decurg din punct de vedere civil, din încheierea
unor astfel de acte juridice pentru părţile civile, respectiv acelea de a nu mai putea solicita alte
sume de bani cu titlul de despăgubiri sau cheltuieli de judecată care să decurgă din respectivul
eveniment rutier. Tranzacţiile sunt supuse condiţiilor prev. de art. 2267 şi urm. din Codul
civil, în vigoare la momentul tranzacţionării. Potrivit art. 2268 Cod se poate tranzacţiona
asupra unei acţiuni civile ce derivă dintr-o infracţiune, aşa cum este cazul în speţă.
Curtea reţine astfel că în cazul producerii unui accident de circulaţie, având ca urmare
cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de
răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 1357 Noul Cod civil, a
persoanei responsabile de producerea accidentului care, prin fapta sa, a cauzat efectele
păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului, întemeiată pe contractul de
asigurare încheiat în condiţiile reglementate prin Legea nr. 136/1995 şi a Normelor privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule, astfel că în condiţiile încheierii unei tranzacţii, părţile civile nu mai pot solicita
separat de la inculpată cheltuieli de judecată.
Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea a
respins ca nefondat apelul formulat de părţile civile HM, HG şi HE, împotriva sentinţei penale
nr. 109 din 29.05.2015 a Judecătoriei Săveni.
2. În cauză, inculpata RA a declarat apel cu privire la soluţionarea greşită a acţiunii
civile promovate de către partea civilă Spitalul Județean de Urgență „M.” B., în sensul că
trebuia obligată societatea de asigurare la plata despăgubirilor reprezentând cheltuielile de
spitalizare ale părţii civile MC şi ale părţii vătămate CN, în temeiul contractului de asigurare.
Curtea constată că apelul este întemeiat.
Victima accidentului de circulaţie din speţa de faţă, MC, a fost internat în perioada __
la Spitalul Judeţean M.B., astfel încât această instituţie s-a constituit parte civilă cu
contravaloarea cheltuielilor aferente spitalizării în cuantum de 5787,040 lei.
Deşi partea civilă MC a încheiat un contract de tranzacţie cu societatea de asigurare
O… la data de 28.02.2014 (fila 633) acesta nu poate fi opus însă părţii civile Spitalul Judeţean
M.B. care nu a fost parte în respectivul contract.
De asemenea, nici inculpata nu poate fi obligată în nume propriu la contravaloarea
acestor cheltuieli de spitalizare întrucât în cauză sunt aplicabile disp. art. 313 alin. (1) din
Legea 95/2006, în vigoare la data săvârşirii infracţiunii, care prevăd că persoanele care prin
faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare
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prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective
ocazionate de asistenţa medicală acordată.
3. În ceea ce-l priveşte pe CN, se va înlătură dispoziţia de obligare a inculpatei la plata
sumei de 889,77 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare ale apelantului CN, precum şi la
plata dobânzii legale aferente.
Inculpata RA a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 465/P/2011 al Parchetului
de pe lângă Judecătoria Săveni din data de 18 octombrie 2012, pentru săvârşirea infracţiunilor
de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. (1), (2) Cod penal/1968, victimă fiind HPD şi
vătămarea corporală din culpă prev. de art. 184 alin. (2), (4) Cod penal/1968 a persoanei
vătămate MC.
În cauză nu s-au făcut cercetări pentru vătămarea corporală a numitului CN şi prin
urmare în sarcina inculpatei nu s-a reţinut vătămarea acestuia.
Acţiunea civilă în procesul penal are un caracter accesoriu acţiunii penale, putând fi
exercitată numai în măsura in care acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi numai împotriva
inculpatului sau părţii responsabile civilmente.
Cum în cauză împotriva inculpatei nu a fost exercitată acţiunea penală în raport cu CN,
nici acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Judeţean M. B. nu poate fi soluţionată
în acest cadru procesual, nefiind accesorie acţiunii penale. Din aceleaşi considerente, nici
asigurătorul nu poate fi obligat la plata acestor cheltuieli.
4. Relativ la apelul declarat de numitul CN prin care solicită obligarea inculpatei la
contravaloarea autoturismului distrus în accident în sumă de 8691 lei, precum şi a
contravalorii cheltuielilor ocazionate de tractarea şi gararea autoturismului în cuantum de 700
lei Curtea constată că acesta este întemeiat însă pentru alte considerente decât cele invocate de
către apelant.
Prin decizia nr. 1 din 23.02.2004 a ÎCCJ pronunţată în recurs în interesul legii a cărei
dezlegare de drept îşi păstrează valabilitatea şi după intrarea în vigoare a noului Cod
procedură penală s-a stabilit că instanța penală învestită cu judecarea acțiunii penale în cazul
infracțiunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culpă și de vătămare corporală
din culpă săvârșite de un conducător auto, este învestită să judece acțiunea civilă, alăturată
celei penale prin constituirea persoanei vătămate ca parte civilă, atât cu privire la pretențiile
formulate în legătură cu decesul victimei sau cu vătămările corporale suferite, cât și cu privire
la pretențiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiași fapte.
În motivarea deciziei se arată că nu se poate considera că ar exista rațiuni ca
prejudiciul unic suferit de victimă prin săvârșirea unei fapte penale, de asemenea, unică, să fie
fragmentat, iar competența de soluționare a acțiunii civile să fie împărțită între două instanțe penală și civilă - cu toate inconvenientele ce decurg din aceasta.
O atare concluzie se impune a fi acceptată nu numai în cazul faptelor de ucidere din
culpă și de vătămare corporală din culpă, săvârșite de conducători auto cu ocazia circulației pe
drumurile publice, ci și în orice alte situații de comitere a unei fapte complexe, cu mai multe
consecințe păgubitoare pentru aceeași victimă, cum ar fi în cazul infracțiunilor de omor
intenționat și de vătămare corporală intenționată, care au avut ca urmare și degradarea
îmbrăcămintei victimei, sau în cazul unei tâlhării prin săvârșirea căreia au fost degradate și
unele bunuri ale persoanei vătămate, ce nu au fost sustrase.
Prin urmare, pentru ca o persoană, care a suferit prejudicii materiale de pe urma unei
infracţiuni, să poată exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal este necesar ca acţiunea
păgubitoare să fie rezultatul unei fapte penale îndreptate împotriva sa, ceea ce nu este cazul în
speţă. Totodată, Curtea reţine că cererea de despăgubiri nu poate fi admisă de instanţa penală
dacă fapta prin care au fost produse pagubele nu este incriminată de legea penală. Aşa cum s-a
menţionat mai sus, inculpata RA nu a fost trimisă în judecată pentru infracţiuni comise în
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dauna numitului CN, iar distrugerea din culpă a autoturismului, în condiţiile date, nu este
incriminată de legea penală.
Potrivit art. 19 alin. (1), (2) Cod procedură penală acţiunea civilă exercitată în cadrul
procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor
responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face
obiectul acţiunii penale.
Prin urmare, aşa cum s-a menţionat mai sus acţiunea civilă este accesorie acţiunii
penale, ori împotriva inculpatei RA nu a fost pusă în mişcare şi nici nu a fost trimisă în
judecată pentru vreo infracţiune în dauna numitului CN, iar acţiunea civilă exercitată de
acesta din urmă nu poate fi alăturată acţiunii penale care are ca titulari alte persoane.
Pentru aceste considerente, Curtea constată că în mod greşit a fost respinsă acţiunea
civilă exercitată de numitul CN ca neîntemeiată, întrucât ea nu poate fi alăturată acţiunii
penale, iar soluţia legală este aceea de a respinge acţiunea ca inadmisibilă în cadrul procesului
penal, situaţie care creează posibilitatea acestei părţi de a se adresa unei instanţe civile, astfel
încât în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală va admite calea de atac exercitată
de aceasta, situaţia juridică fiindu-i favorabilă.

4. Cerere de anulare sau reducere amendă judiciară. Inadmisibilitatea apelului
Din examinarea dispoziţiilor legale se desprinde concluzia că cererea de anulare sau
reducere a amenzii (denumită în mod curent reexaminarea amenzii) este esenţialmente
diferită de exercitarea căii de atac a apelului cu privire la încheierea de aplicare a amenzii
judiciare. Astfel, în ultimul caz, ca orice apel formulat, instanţa de control judiciar are
deplină libertate de a examina situaţia dedusă judecăţii (amendarea petentului) sub toate
aspectele de fapt şi de drept, putând concluziona că aceasta este nelegală, netemeinică sau
doar disproporţionată; în cazul instituţiei reglementate de art. 284 Codul de procedură
penală se precizează în mod clar că se poate dispune doar anularea sau reducerea amenzii şi
doar în măsura în care cel interesat justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia.
Legiuitorul nu a reglementat o cale de atac împotriva încheierii prin care se soluţionează
cererea de reexaminare, iar în condiţiile în care această cerere este soluţionată (conform
dispoziţiilor art. 284 alin. (5) Codul de procedură penală) de un alt complet decât cel care a
aplicat amenda, nu poate fi considerată ca fiind o încheiere dintre cele avute în vedere de art.
408 Codul de procedură penală pentru a putea fi atacată împreună cu fondul cauzei.
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 1028 din 14.12.2015)
Prin Decizia 1028/14.12.2015, pronunţată în dosarul nr. 5../314/2014/a1, În baza
art.421 pct.1 lit. a Cod procedură penală a fost respins ca inadmisibil apelul formulat de
petentul MAA împotriva încheierii din 13.02.2015, ds.5../314/2014/a1 al Judecătoriei
Suceava. În baza art.275 alin. (2) Cod procedură penală a fost obligat apelantul la plata sumei
de 150 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel, a reţinut următoarele:
Prin încheierea de şedinţă din data de 13.02.2015, Judecătoria Suceava, în baza art.
284 Cod procedură penală a respins ca neîntemeiată cererea de anulare/reducere a amenzii
judiciare formulată de petentul MAA şi a menţinut amenzile judiciare în cuantum de 2000 lei
şi respectiv, de 2000 lei aplicate petentului prin încheierea de şedinţă din data de 22.10.2014
în dosarul nr. 5../314/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Suceava.
În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, a obligat petentul MAA să plătească
statului suma de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta.
154

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Suceava a reţinut că prin cererea înregistrată la data
de 04.12.2014 sub nr. de dosar nr. 5../314/2014/a1, petentul MAA a solicitat reexaminarea/
anularea amenzii judiciare în cuantum de 4000 lei dispusă de instanţa de judecată prin
încheierea din data de 22.10.2014, pronunţată în dosarul nr. 5../314/2014.
În motivare, petentul a arătat în esenţă că amenda a fost dispusă în mod tendenţios,
subiectiv şi abuziv de către preşedintele completului de judecată care a prezidat şedinţa din
data de 22.10.2014, respectiv doamna judecător .....
În subsidiar a solicitat reducerea amenzii, motivat de faptul că prin analiza speţei în
caz concret sunt întrunite toate elementele necesare constatării faptului că atitudinea
calificată ca fiind ireverenţioasă, nu a avut la bază reaua credinţă a petentului şi nici intenţia
de a leza demnitatea doamnei judecător sau a profesiei sale de magistrat.
Pe larg, petentul a arătat că amenda i-a fost aplicată pe fondul unei animozităţi pe care
doamna judecător i-o poartă din motive pur personale. Petentul a arătat că această
animozitate reiese în primul rând din împrejurarea că la termenul de judecată din data de
09.10.2014 în dosarul nr. 12../314/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Suceava a părăsit sala din
motive de sănătate, lipsind aproximativ un minut iar ulterior, la revenirea în sală a fost jignit
cu apelativul „impertinent” de către acelaşi judecător care l-a amendat prin încheierea
contestată, acesta solicitându-i să nu mai stea în banca a 3-a deoarece „nu îl vede bine”.
Petentul a apreciat că conduita judecătorului este incalificabilă în condiţiile în care în
şedinţa publică se aflau şi alte persoane, respectiv avocaţi, poliţişti, jandarmi, grefier, etc. şi
că nicio dispoziţie legală nu permite judecătorului să dicteze unui avocat în ce bancă să stea
în sala de judecată.
Cu referire la şedinţa de judecată în care a fost amendat, petentul a arătat că a solicitat
respectuos judecătorului să repună cauza pe rol, în care avea calitatea de apărător, invocând
prevederile art. 395 Cod penal, context în care acesta, folosind un ton arogant şi incisiv i-a
comunicat faptul că legea nu îi permite acest lucru şi că se impune ca petentul să citească
Codul de procedură penală, sugerând prin limbaj şi ton că ar fi slab pregătit din punct de
vedere profesional. Considerând că textele legale permiteau repunerea cauzei pe rol, petentul
a constatat că sugestiile maliţioase ale judecătorului sunt proferate în mod nejustificat şi că
cel care nu cunoaşte legea este în fapt chiar judecătorul.
Petentul a mai arătat că s-a prezentat la toate termenele de judecată acordate în dosar,
constatând că titularul completului învestit cu soluţionarea cauzei lasă dosarul la a doua
strigare sau la sfârşitul şedinţei, pentru ca toţi avocaţii să fie prezenţi, aceasta fiind o cutumă
a instanţelor sucevene. S-a declarat surprins că la termenul de judecată din data de
22.10.2014 instanţa a refuzat categoric să lase dosarul la a doua strigare, aspect care în opinia
sa a trădat o rea credinţă, în contextul în care anterior, a fost prezent la şase termene de
judecată în acelaşi dosar, termene la care a fost de acord cu lăsarea cauzei la sfârşitul şedinţei
pentru a putea fi în sală şi alţi colegi avocaţi.
Totodată, petentul a mai arătat că exprimarea sa nu a fost jignitoare ci, lovindu-se de
refuzul nejustificat al judecătorului de a repune cauza a rol, a folosit sintagma „nu stăpâniţi
legea, domnişoară Preşedinte”, concluzie pe care a tras-o din interpretarea prevederilor art.
395 Cod procedură penală şi din împrejurarea că la un termen anterior de judecată un pretins
apărător s-a prezentat pentru unul din inculpaţi fără delegaţie şi fără a şti numele inculpatului,
condiţii în care judecătorul a dispus amânarea judecăţii cauzei. În acest fel, au fost încălcate
prevederile anexei II din Statutul Profesiei de Avocat, încălcare care face dovada faptului că
judecătorul care l-a amendat nu cunoaşte prevederile Legii nr. 51/1995 şi prevederile
Statutului Profesiei de Avocat.
Petentul a mai invocat în favoarea sa circumstanţe atenuante, învederând faptul că
persoana pe care a reprezentat-o în dosar este chiar fratele său, MŞV, context în care
implicarea sa în dosar nu a fost doar profesională, ci şi de ordin afectiv. Din acest motiv,
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reacţia sa a fost una normală de frustrare cu privire la faptul că nu şi-a putut apăra fratele,
deşi timp de 6 luni a fost prezent mereu în sala de şedinţă, asistând cum judecătorul dispune
amânarea judecăţii invocând temeiuri abuzive.
În plus, petentul a mai arătat că este la prima abatere de acest fel, dacă poate fi
considerată abatere atitudinea sa
În dovedire, petentul a depus la dosarul cauzei înscrisuri constând în scrisoare
medicală (fila 21 dosar) şi sentinţa penală nr. 192/2012 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti
(filele 23-25 dosar).
Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 284 alin. (2) Cod pr.pen.
Urmare a demersurilor instanţei a fost ataşată copie conformă a încheierii prin care a
fost amendat petentul MAA şi dosarul nr. 5../314/2014.
Analizând cererea petentului prin raportare la dispoziţiile legale incidente, instanţa a
reţinut următoarele:
Prin încheierea din data de 22.10.2014 pronunţată în şedinţa publică în dosarul nr.
5../314/2014, s-a dispus amendarea petentului MAA cu sumele de 2000 lei, respectiv 2000
lei pentru atitudine ireverenţioasă. Pentru a proceda în acest fel, judecătorul a calificat ca
reprezentând o atitudine ireverenţioasă afirmaţiile petentului care a arătat că persoana
vătămată pe care o reprezintă „a fost privată de dreptul legal de a pune concluzii, în condiţiile
în care au fost acordate 6 termene de judecată fără ca partea vătămată să fie vinovată” şi că
„are de propus probe şi o schimbare de încadrare juridică şi care este raţiunea pentru care nu
se repune un dosar pe rol în contextul în care toţi avocaţii sunt în sală”. De asemenea,
judecătorul a calificat ca reprezentând o atitudine ireverenţioasă afirmaţia petentului în sensul
că „instanţa are aceeaşi obligaţie de a cunoaşte procedura penală, dar pe care se pare că nu o
cunoaşte”
Din cuprinsul cererii de anulare a amenzii judiciare aplicate prin încheierea de şedinţă
menţionată anterior, formulată de petentul MAA, rezultă că, în motivarea acesteia a invocat
în principal animozitatea pre-existentă a judecătorului în privinţa sa, precum şi caracterul
abuziv şi disproporţionat al amendării sale.
Raportat la înscrisurile depuse la prezentul dosar şi actele dosarului nr. 5../314/2014,
instanţa a constatat că la termenul de judecată din data de 22.10.2014, petentul s-a prezentat
în sala de judecată după închiderea dezbaterilor şi fixarea termenului pentru deliberare şi
pronunţare, dar mai înainte de sfârşitul şedinţei de judecată şi a solicitat repunerea cauzei pe
rol, motivat de faptul că a fost privat de dreptul şi procedura de a pune concluzi orale şi de
asemenea, arătat că doreşte să depună alte înscrisuri şi probe de propus, condiţii în care a
apreciat că i se aduce o gravă vătămare dreptului părţii vătămate de a-şi putea expune punctul
de vedere cu privire la daunele materiale şi morale. Totodată, după ce judecătorul a dispus
amendarea sa cu suma de 2000 lei pentru că a insistat în cererea formulată (cu toate că i-a
adus la cunoştinţă că are posibilitatea depunerii de concluzii scrise şi l-a avertizat că va fi
amendat dacă va continua în acelaşi fel), petentul a afirmat că „se pare că instanţa nu
cunoaşte procedura penală”, context în care a fost amendat din nou cu suma de 2000 lei.
Petentul a depus la dosarul cauzei o adeverinţă medicală datată 10.09.2014 din care
rezultă că i-a fost recomandat un tratament medicamentos pentru pneumonie. Instanţa
observă că înscrisul depus nu prezintă relevanţă în soluţionarea prezentei cauzei şi nu poate
confirma pretinsa animozitate invocată de către petent, care ar decurge din apelativul
„impertinent” pe care judecătorul l-ar fi folosit în privinţa sa cu altă ocazie, în cursul
soluţionării unui alt dosar aflat pe rolul Judecătoriei Suceava, când petentul a părăsit sala de
judecată, invocând un motiv de natură medicală.
Din acest punct de vedere, instanţa a constatat că în temeiul art. 240 alin. (2) din
Statutul profesiei de avocat „Conflictele avocatului cu magistraţii sau cu alte autorităţi
publice se aduc de îndată de către acesta la cunoştinţa decanului baroului, care va decide
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asupra măsurilor ce trebuie luate”. Astfel, dacă petentul apreciază că din atitudinea
magistratului se desprinde o animozitate reală în privinţa sa, are obligaţia de a aduce de
îndată la cunoştinţa conducerii Baroului pe listele căruia figurează înscris, în vederea
efectuării demersurilor legale. Din actele dosarului dedus judecăţii nu rezultă că petentul ar fi
procedat în acest mod iar pretinsa animozitate invocată nu a fost susţinută de mijloace de
probă în acest sens, aprecierea petentului având caracter subiectiv.
Totodată instanţa a constatat că petentul a fost amendat succesiv în aceeaşi şedinţă de
judecată, de fiecare dată cu suma de 2000 lei. Judecătorul care a dispus amendarea petentului
a calificat drept ireverenţioase manifestările sale exteriorizate în cadrul şedinţei de judecată
din data de 22.10.2014. Temeiul juridic al amendării petentului este dat de art. 283 alin. (4)
lit. i) Cod procedură penală constând în „manifestările ireverenţioase ale (…) oricăror alte
persoane faţă de judecător”. Corelativ acestui text, instanţa a reţinut că potrivit art. 40 din
Legea nr 51/1995: „avocatul este dator (…) să manifeste conştiinciozitate şi probitate
profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună
concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta
ori instanţa de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor îndatoriri
profesionale constituie abatere disciplinară”.
Astfel, raportat la dispoziţiile legale anterior menţionate, instanţa a reţinut că faţă de
refuzul judecătorului de a repune cauza pe rol în dosarul nr. 5../314/2014, motivat de
constatarea că petentul are posibilitatea de a depune concluzii scrise, atitudinea petentului aşi susţine în continuare cererea a fost corect calificată ca fiind ireverenţioasă de către
judecătorul cauzei. De asemenea, afirmaţia „se pare că instanţa nu cunoaşte procedura
penală” reprezintă o manifestare ireverenţioasă întrucât partea nemulţumită de soluţia unei
instanţe are posibilitatea legală de a uza de căile de atac prevăzute expres de lege, urmând ca
greşelile de judecată să fie îndreptate de instanţele superioare, dacă acest lucru se impune.
Aşadar, doar o altă instanţă de judecată poate aprecia dacă judecătorul, cu nesocotirea
normelor de fond ori de procedură a pronunţat o hotărâre contrară normelor legale iar partea
care apreciază că într-adevăr a fost comisă o greşeală de judecată are posibilitatea de a o
contesta prin mijloacele legale prevăzute de lege, prin folosirea unui limbaj adecvat, de
natură juridică, oricât de revoltată ar fi de soluţia pronunţată.
În ceea ce priveşte lipsa de proporţionalitate invocată de petent, instanţa a reţinut că
petentul a fost amendat cu suma de 2000 lei, de fiecare dată, afirmaţia acestuia că amenda a
fost orientată spre maxim, neputând fi reţinută, întrucât amenda prevăzută de art. 284 alin. (4)
lit. i) are limitele prevăzute între 500 şi 5000 lei. Amenda a fost aplicată în cuantumul legal
iar cuantumul său raportat la abaterile săvârşite de petent apare ca fiind rezonabil.
Instanţa a mai reţinut că în baza art. 5 Cod procedură penală, organele judiciare au
obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi
împrejurările cauzei, (...), având obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în
favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului, iar conform art. 357 Cod
procedură penală, modul de conducere a şedinţei de judecată aparţine în exclusivitate
preşedintelui completului.
Raportat la susţinerile petentului, instanţa le-a apreciat ca neîntemeiate, pentru
considerentele anterior menţionate.
Totodată, instanţa a reţinut că amenda de 4000 lei ce a fost aplicată este proporţională
cu abaterile judiciare reţinute în sarcina petentului.
În consecinţă, în baza art. 284 Cod procedură penală instanţa a respins ca
neîntemeiată cererea de anulare/reducere a amenzii judiciare formulată de petentul MAA şi a
menţinut amenzile judiciare în cuantum de 2000 lei şi respectiv, de 2000 lei aplicate
petentului prin încheierea de şedinţă din data de 22.10.2014 în dosarul nr. 5../314/2014 aflat
pe rolul Judecătoriei Suceava.
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În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, a obligat petentul MAA să plătească
statului suma de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de acesta.
Împotriva acestei încheieri a declarat apel petentul MAA solicitând, în principal,
admiterea apelului cu consecinţa directă a anulării pedepsei amenzii dispuse în mod abuziv
de către preşedintele completului de judecată care a prezidat şedinţa din data de 22.10.2014
care în mod tendenţios şi subiectiv i-a aplicat amenda judiciară în cuantum de 4.000 lei,
motivat de o prezumtivă atitudine ireverenţioasă pe care acesta ar fi manifestat-o faţă de
instanţa de judecată în şedinţa din 22.10.2014.
În subsidiar, a solicitat admiterea apelului cu consecinţa reducerii cuantumului
amenzii, motivat de faptul că prin analiza speţei pe caz concret, a considerat că sunt întrunite
toate elementele necesare constatării faptului că acea atitudine calificată ca fiind
„ireverenţioasă” de către instanţă şi care i-a fost imputată, nu a avut la bază reaua sa credinţă
şi nici intenţia de a leza demnitatea preşedintelui completului de judecată sau a distinsei sale
profesii de magistrat.
În motivare a arătat că instanţa învestită cu judecarea pe fond a cererii de anulare/
reducere amendă nu a admis în mod totalmente nefundat administrarea probatoriului
constând în înregistrarea audio a şedinţelor de judecată din data de 09.10.2014, respectiv
22.10.2014, înregistrări care prezentau elemente esenţiale prin intermediul cărora putea face
dovada relei – credinţe a domnişoarei judecător .., precum şi a subiectivismului evident cu
care l-a amendat.
A mai arătat că instanţa învestită cu judecarea pe fond a cererii de anulare/reducere
amendă nu a reţinut în mod nejustificat nicio circumstanţă atenuantă de natură a justifica
anularea amenzii sau după caz a reducerii acesteia. În pofida faptului că însuşi reprezentantul
parchetului (care de altfel a fost prezent în sala de judecată şi în şedinţa din 09.10.2014), a
solicitat reducerea pedepsei amenzii, instanţa a respins cererea în ansamblu, ca nefondată.
La termenul din data de 23.11.2015 instanţa de apel a pus în discuţie excepţia
inadmisibilităţii apelului, excepţie cu privire la care petentul nu a formulat concluzii oral sau
înscris, deşi judecarea cauzei a fost amânată în acest scop în două rânduri, şi s-a dispus şi
amânarea pronunţării în vederea depunerii de eventuale concluzii scrise.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, cât şi a celor care pot fi invocate din
oficiu conform art. 417 alin. (2) Cod procedură penală, Curtea constată următoarele:
Conform dispoziţiilor art. 284 alin. (2) Codul de procedură penală persoana cu privire la
care instanţa a dispus aplicarea unei amenzi judiciare poate cere anularea sau reducerea
acesteia, iar conform alin. (3) al aceluiaşi articol „dacă persoana amendată justifică de ce nu şia putut îndeplini obligaţia, instanţa poate dispune anularea sau reducerea amenzii.
De asemenea, conform dispoziţiilor art. 409 alin. (1) lit. e Codul de procedură penală
persoana amendată poate face apel cu privire la amenda aplicată, iar încheierea prin care
instanţa dispus amendarea face parte din categoria încheierilor reglementate de art. 248 Codul
de procedură penală (ce pot fi atacate împreună cu fondul cauzei, neavând cale de atac
separată). La aceeaşi concluzie conduc şi dispoziţiile art. 410 alin. (2) referitoare la termenul de
exercitare al apelului împotriva acestor încheieri, care începe a curge de la data pronunţării şi
se încheie cel mai târziu în 10 zile de la pronunţarea sentinţei pe fondul cauzei.
Din examinarea acestor dispoziţii legale se desprinde concluzia că cererea de anulare
sau reducere a amenzii (denumită în mod curent reexaminarea amenzii) este esenţialmente
diferită de exercitarea căii de atac a apelului cu privire la încheierea de aplicare a amenzii
judiciare. Astfel, în ultimul caz, ca orice apel formulat, instanţa de control judiciar are deplină
libertate de a examina situaţia dedusă judecăţii (amendarea petentului) sub toate aspectele de
fapt şi de drept, putând concluziona că aceasta este nelegală, netemeinică sau doar
disproporţionată; în cazul instituţiei reglementate de art. 284 Codul de procedură penală se
precizează în mod clar că se poate dispune doar anularea sau reducerea amenzii şi doar în
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măsura în care cel interesat justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia. Legiuitorul nu a
reglementat o cale de atac împotriva încheierii prin care se soluţionează cererea de
reexaminare, iar în condiţiile în care această cerere este soluţionată (conform dispoziţiilor art.
284 alin. (5) Codul de procedură penală) de un alt complet decât cel care a aplicat amenda, nu
poate fi considerată ca fiind o încheiere dintre cele avute în vedere de art. 408 Codul de
procedură penală pentru a putea fi atacată împreună cu fondul cauzei.
În prezenta cauză petentul a indicat în mod expres, atât prin cererea scrisă cât şi oral în
faţa instanţei, că apelul vizează încheierea prin care a fost soluţionată cererea de reexaminare,
nu încheierea de amendare în sine. De altfel, faţă de data declarării apelului (27.02.2015) şi
data soluţionării fondului cauzei (18.11.2014, prin sentinţa penală nr. 446/2014 a Judecătoriei
Suceava), calea de atac a apelului ar fi fost oricum tardivă.
În consecinţă, în baza art. 421 pct.1 lit. a Cod procedură penală a fost respins ca
inadmisibil apelul formulat de petentul MAA, împotriva încheierii din 13.02.2015,
ds.5.../314/2014/a1 al Judecătoriei Suceava.
5. Acord de mediere încheiat în faţa instanţei de apel. Încetarea procesului penal
Conform 16 alin. (1) lit. g Codul de procedură penală acţiunea penală pusă în
mişcare nu mai poate fi exercitată dacă a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii,
iar conform art. 396 alin. (6) Codul de procedură penală încetarea procesului penal se
pronunţă în cazul prevăzut de art. 16 lit. g Codul de procedură penală.
Activitatea de mediere este reglementată de Legea 192/2006, iar conform art. 67 alin.
(2) „în latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele
privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, (…) împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.” Legea penală nu condiţionează momentul procesual până la care acordul de
mediere poate fi încheiat (spre deosebire de împăcare, care poate avea loc doar până la
citirea actului de sesizare al instanţei – art. 159 alin. (3) Codul penal), astfel că încetarea
procesului penal poate fi dispusă şi dacă încheierea acordului de mediere are loc în faţa
instanţei de apel, în condiţiile în care împăcarea părţilor şi încheierea unui acord de mediere
sunt din perspectiva legiuitorului cauze distincte de încetare a procesului penal, supuse unor
cerinţe de formă, fond şi procedură diferite.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 634 din 9.09.2015)
Prin sentinţa penală nr. 2262 din data de 10 iulie 2014, pronunţată de Judecătoria
Botoşani în dosarul nr. 13../193/2011, s-au dispus următoarele:
În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică a
faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul L (fost C) ON din infracţiunea de furt
calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu
aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969, în infracţiunea de furt calificat în formă
continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. şi ped. de art. art. 208 alin. (1), art. 209
alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b Cod penal din 1969.
În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a
schimbat încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul L (fost C) ON din infracţiunea de
furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. şi ped. de art. 208
alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2)şi art. 37 lit. b Cod penal din
1969 în trei infracţiuni de furt calificat, în stare de recidivă, după cum urmează:
- furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a şi art. 41 alin. (1) Cod penal (fapta din data de 12/13.03.2011 – parte vătămată
PI);
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- furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. 1 lit. b şi d, cu aplicarea şi
art. 41 alin. (1) Cod penal (fapta din data de 18/19.03.2011 – parte vătămată AO);
- complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 228 alin. (1), art. 229
alin. (1) lit. b, cu aplicarea art. 77 lit. a şi art. 41 alin. (1) Cod penal (fapta din data de
23/24.04.2011 – parte vătămată BD).
În temeiul art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 lit. g Cod procedură penală, s-a dispus
încetarea procesului penal privind pe inculpatul L (fost C) ON sub aspectul săvârşirii celor
trei infracţiuni menţionate anterior, deoarece a intervenit împăcarea părţilor.
S-a constatat că inculpatul L (fost C) ON a fost arestat preventiv pe parcursul
procesului penal de la data de 09.12.2011 la data de 15.06.2012 şi de la data de 02.01.2014 la
data de 20.03.2014.
În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a
schimbat încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul OID din infracţiunea de
complicitate la furt calificat în stare de recidivă postcondamnatorie prev. şi ped. de art. 26 rap.
la art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969
în infracţiunea de complicitate la furt calificat în stare de recidivă prev. şi ped. de art. 48 rap.
la art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.
În temeiul art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 lit. g Cod procedură penală, s-a dispus
încetarea procesului penal privind pe inculpatul OID deoarece a intervenit împăcarea acestuia
cu partea vătămată AP.
S-a constatat că inculpatul OID a fost reţinut la data de 09/10.06.2011 şi arestat
preventiv pe parcursul procesului de la data de 10.06.2011 până la data de 08.07.2011.
În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică a
faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul ŞCF din infracţiunea de furt calificat în
formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969, în infracţiunea de furt calificat în formă continuată şi în
stare de recidivă postcondamntorie prev. şi ped. de art. art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit.
a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2)şi art. 37 lit. a Cod penal din 1969.
În temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a
schimbat încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul ŞCF din infracţiunea de furt
calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie prev. şi ped. de art. 208
alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a Cod penal
din 1969 în patru infracţiuni de furt calificat, fără stare de recidivă, după cum urmează:
-furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a Cod penal (fapta din data de 22/23.01.2011 – parte vătămată S.C. MC S.R.L. B.);
-furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a Cod penal (fapta din data de 22/23.01.2011 – parte vătămată S.C. CU S.R.L. B.);
-furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal
(fapta din data de 02/03.02.2011 – parte vătămată AE);
-furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a Cod penal (fapta din data de 12/13.03.2011 – parte vătămată PI).
În temeiul art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 lit. g Cod procedură penală, s-a dispus
încetarea procesului penal privind pe inculpatul ŞCF, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal (fapta din
data de 02/03.02.2011), deoarece a intervenit împăcarea acestuia cu partea vătămată AE.
A fost condamnat inculpatul ŞCF pentru săvârşirea infracţiunii de:
- furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, la pedeapsa de 1
an şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit.
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a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani (fapta din data de 22/23.01.2011 – parte vătămată S.C.
MC S.R.L. B.);
- furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (3) lit. b şi d, cu aplicarea
art. 77 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, la pedeapsa de 1
an închisoare (fapta din data de 22/23.01.2011 – parte vătămată S.C. CU S.R.L. B.);
- furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu
aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, la
pedeapsa de 1 an închisoare (fapta din data de 12/13.03.2011 – parte vătămată PI).
În temeiul art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. b şi art. 45 alin. (1) Cod penal, s-au
contopit pedepsele aplicate şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1
an şi 6 luni închisoare, sporită cu 8 luni închisoare (ce reprezintă o treime din suma celorlalte
două pedepse), respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani.
În temeiul art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86 indice 4 şi art. 83 Cod
penal din 1969, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate sub supraveghere a executării
pedepsei de 1 an închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1091/29.04.2010 a Judecătoriei
Botoşani, rămasă definitivă la data de 07.12.2010, pedeapsă care a fost adiţionată la pedeapsa
rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare, astfel încât s-a dispus ca inculpatul să execute
pedeapsa totală de 3 (trei) ani şi 2 (două) luni închisoare şi pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 2 ani.
În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal i s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor
prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal.
S-a dedus din pedeapsă arestarea preventivă de la data de 15.12.2011 la data de
15.06.2012.
S-a menţinut măsura controlului judiciar luată faţă de inculpat prin încheierea de
şedinţă din data de 23.04.2014.
S-a respins cererea procurorului de schimbare a încadrării juridice a faptei săvârşite de
inculpatul LC, în sensul reţinerii şi a stării de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a
Cod penal din 1969.
A fost condamnat inculpatul LC pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi
ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a şi g, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din
1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare (fapta din data de
23/24.04.2011 – parte vătămată BD).
S-a constatat că inculpatul a săvârşit fapta în condiţiile concursului real de infracţiuni
cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţele penale nr. 990/16.05.2012, nr.
385/18.02.2013, nr. 143/20.01.2014 şi nr. 737/14.03.2014 ale Judecătoriei Botoşani.
S-au repus în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin sentinţa penală
nr. 737/14.03.2014 a Judecătoriei Botoşani şi s-a înlăturat sporul aplicat.
În temeiul art. 36 alin. (1) Cod penal din 1969, s-a contopit pedeapsa de 3 ani
închisoare aplicată prin prezenta cu două pedepse a câte 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin
sentinţa penală nr. 990/16.05.2012 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă la data de
08.10.2012, pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin.
(1), art. 209 lit. e, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969, respectiv de art. 208 alin. (1),
art. 209 alin. (1) lit. e şi g, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969, cu pedeapsa de 1 an
închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 385/18.02.2013 a Judecătoriei Botoşani, rămasă
definitivă la data de 06.03.2013, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de
art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. e, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din 1969, cu
pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 143/20.01.2014 a Judecătoriei
Botoşani, rămasă definitivă la data de 05.02.2014, pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat prev. şi ped. art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. e, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod
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penal din 1969, şi cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
737/14.03.2014 a Judecătoriei Botoşani, rămasă definitivă la data de 02.04.2014, pentru
săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b
Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, şi i s-a aplicat
inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită la 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni
închisoare.
În temeiul art. 61 alin. (1) Cod penal din 1969, s-a menţinut liberarea condiţionată cu
privire la restul de restul de 245 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani
închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2582/24.10.2008 a Judecătoriei Botoşani.
S-au aplicat disp. art. 71, art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969.
S-a dedus din pedeapsă durata detenţiei de la data de 28.11.2012 la zi.
S-au anulat mandatele de executare nr.1010/02.04.2014 şi nr. 213/05.02.2014 emise
de Judecătoria Botoşani şi s-a dispus emiterea unui nou mandat conform prezentei hotărâri.
S-a constatat că partea vătămată BD nu s-a constituit parte civilă în cauză.
S-a constatat că prin încheierea de şedinţă din data de 20.06.2014 s-a disjuns cauza cu
privire la inculpaţii ALC, CD şi CC şi cu privire la acţiunile civile formulate de părţile civile
SC MC SA B., SC CU SRL B., TP, LL, CDV, AE, UP, VDI, PN, IP, PI şi SC S CD.
Au fost obligaţi inculpaţii L (fost C) ON, OID, ŞCF şi LC să plătească statului suma
de câte 1250 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Au fost obligate părţile vătămate AP, PI, BD şi AE să plătească statului suma de câte
50 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Onorariile acordate avocaţilor din oficiu au rămas în sarcina statului.
Pentru a se pronunţa în acest sens, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani nr.413/P/2011 din
08.09.2011, inculpatul ALC a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat în formă continuată, prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu
aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969, inculpatul ŞCF a fost trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. şi ped. de art. 208 alin. (1),
art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969, inculpatul L
(fost C) ON a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă
continuată, prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41
alin. (2) Cod penal din 1969, inculpatul CC a fost trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de furt calificat în formă continuată, în stare de recidivă postexecutorie, prev. şi
ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal
şi art. 37 lit. b Cod penal din 1969, inculpatul CD a fost trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de furt calificat, în stare de recidivă poscondamnatorie, prev. şi ped. de art. 208
alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a , g şi i, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969, inculpatul
OID a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat în
stare de recidivă postcondamnatorie, prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 alin. (1), art. 209
alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969, iar inculpatul LC a fost
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în stare de recidivă
postexecutorie, prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a şi g, cu aplicarea art.
37 lit. b Cod penal din 1969.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de
fapt:
1. Furtul comis din incinta birourilor aparţinând părţilor vătămate S.C. MC S.A. B. şi
S.CCU S.R.L. B. (dosar penal nr. 4/P/2011)
La data de 23.01.2011, numiţii MM - în calitate de administrator al S.C. MC S.A. B. şi
MD - în calitate de administrator al S.C. CU S.R.L. B. au sesizat lucrătorii din cadrul Poliţiei
mun. B. despre faptul că, în noaptea de 22/23.01.2011, persoane necunoscute au pătruns, prin
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forţarea unei uşi de acces, în incinta birourilor celor două unităţi comerciale, situate în acelaşi
imobil de pe (…) din mun. B., de unde au sustras diferite bunuri.
Potrivit declaraţiilor celor doi administratori şi a rezultatelor cercetării efectuate la faţa
locului s-a stabilit că autorii au forţat o uşă tip termopan din spatele clădirii, după care au
pătruns în interior şi au urcat la primul nivel. Aici au forţat uşile de la trei birouri aparţinând
S.C. CU S.R.L. şi au căutat bunuri, fără să sustragă ceva. În continuare au forţat alte trei
birouri aparţinând S.C. MC S.A., iar din interiorul acestora au sustras două unităţi centrale de
calculator, două telefoane mobile N. suma de 400 lei şi 120 tichete de masă personalizate pe
S.C. MC, bunuri estimate de reprezentantul părţii vătămate la suma de 8.000 lei,
Cu ocazia cercetării la faţa locului, în primul birou în care au pătruns autorii, respectiv
cel ce aparţine administratorului S.C. MC, pe un document aruncat de autori pe podea a fost
identificată o urmă de încălţăminte (foto nr. 29 şi 30 din planşa fotografică, fila .. dosar UP).
Din declaraţiile inculpatului CC rezultă că, înainte de comiterea faptei, inculpatul ŞCF
observase obiectivul şi, prin relaţiile sale, aflase că în unitatea respectivă ar fi o sumă
importantă de bani, situată în jurul sumei de 100.000 lei. Astfel, a plănuit comiterea faptei
împreună cu inculpaţii ALC şi CC.
În baza acestei înţelegeri prealabile, în seara zilei de 22.01.2011, cei trei inculpaţi s-au
întâlnit în satul CD şi spre miezul nopţii s-au deplasat pe jos spre imobilul-sediu al celor două
societăţi comerciale.
Ajunşi aici, inculpaţii au rupt dintr-un gard o bucată de fier cu care au forţat uşa
principală de acces tip termopan, apoi au pătruns în interior şi, pe rând, au forţat cele şase
birouri, iar din interiorul acestora au sustras bunurile arătate mai sus.
Din interceptarea convorbirilor telefonice ale inculpaţilor, prezentate detaliat în
rechizitoriu, rezultă fără niciun dubiu participarea inculpatului ŞCF la fapta descrisă anterior.
Dacă în cursul urmăririi penale, inculpatul a negat comiterea faptei, în faţa instanţei
acesta şi-a schimbat atitudinea, recunoscând săvârşirea faptei, aşa cum a fost descrisă în
rechizitoriu (fila 93 vol. II ds.).
Numitul MM, în calitate de administrator al părţii vătămate S.C. MC S.A. B., s-a
constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.000 lei, reprezentând prejudiciul suferit prin
sustragerea bunurilor şi distrugerile cauzate birourilor sale.
Numitul MD, în calitate de administrator al părţii vătămate S.C CU S.R.L. B., s-a
constituit parte civilă în cauză cu suma de 2.400 lei, contravaloarea uşii din termopan ce a fost
distrusă de inculpaţi pentru a pătrunde în obiectiv.
2. Furt comis în noaptea de 02/03.02.2011 din locuinţa părţii vătămate AE, din satul şi
comuna R., jud. B. (dosar penal nr. 6../P/2011)
La data de 05.02.2011 lucrătorii Postului de poliţie R.. au fost sesizaţi prin plângere
scrisă de partea vătămată AE, din mun. B., despre faptul că, în perioada 02-05.02.2011,
persoane necunoscute, prin efracţie, au pătruns în incinta locuinţei sale (în stadiu final de
construcţie) situată în satul şi comuna R., jud. B., iar din interior au sustras o maşină de spălat
şi un aragaz, bunuri noi, cu ambalajul original oferit de producător, prejudiciul cauzat fiind de
1.500 lei.
Din declaraţia părţii vătămate coroborată cu rezultatele cercetării la faţa locului, a
rezultat că autorii au pătruns în curte forţând sistemul de asigurare al porţii de acces, apoi au
forţat şi uşa de acces în locuinţă, de unde au sustras cele două bunuri. Şi în cazul acestui furt,
în interiorul imobilului, pe gresie, a fost descoperită urma de încălţăminte cu modelul
antiderapant asemănător urmelor din primele două furturi, aşa după cum se observă din
planşele foto nr. 19, 20, 22, 25 şi 26 anexate procesului verbal de cercetare la faţa locului
(filele 243-248 dosar UP).
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că numitul CP a adus la locuinţa sa o
maşină de spălat nouă, ce a fost identificată la percheziţia domiciliară din data de 25.02.2011.
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S-a stabilit că aceasta avea seria identică cu cea din documentele puse la dispoziţie de partea
vătămată (filele 839-870 dosar UP). CP a declarat că în jurul datei de 10.02.2011 a fost
contactat telefonic într-o seară de un tânăr care s-a recomandat F şi care i-a oferit spre vânzare
o maşină de spălat nouă. A fost de acord şi au negociat la preţ, înţelegându-se la suma de 500
lei. În aceeaşi seară, în comuna R. a venit tânărul respectiv cu un autoturism marca V. model
G., acesta fiind însoţit de doi tineri. CP a cumpărat astfel maşina de spălat pe care apoi a dus-o
în locuinţa sa. La sediul poliţiei, CP 1-a recunoscut după fotografii pe tânărul de la care a
cumpărat maşina, persoana indicată fiind inculpatul ŞCF (fila 1023 dosar). Acesta a mai arătat
că, după ce a cumpărat maşina de spălat, a fost întrebat de inculpatul ŞCF dacă nu doreşte să
cumpere şi un aragaz tot nou, însă 1-a refuzat (filele nr. 1020-1022 dosar UP).
În cauză a fost audiat în calitate de martor şi numitul TV, un cunoscut al inculpatului
ŞCF, persoană care totodată este şi angajatorul lui CP. Martorul a declarat că pe la sfârşitul
lunii ianuarie 2011 a fost sunat într-o noapte de către inculpatul ŞCF, care i-a oferit spre
vânzare o maşină de spălat nouă cu suma de 500 lei, însă l-a refuzat. Tot în acea perioadă,
inculpatul ŞCF i-a mai oferit spre vânzare martorului TV un aragaz şi un frigider, de
asemenea noi, însă şi de această dată l-a refuzat (filele 1015-1016 dosar UP).
La audierea din cursul urmăririi penale, inculpatul ŞCF, recunoaşte că a vândut maşina
de spălat numitului CP. Cu privire la provenienţa acesteia, a încercat o inducere în eroare a
lucrătorilor de poliţie, declarând că a cumpărat maşina de spălat de la un anume M din
municipiul S., fără alte date care ar fi putut conduce la identificarea acestei persoane.
În faţa instanţei, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii (fila 93 vol. III).
Întrucât şi-a recuperat maşina de spălat sustrasă, partea vătămată AE şi-a restrâns
pretenţiile civile în cursul urmăririi penale la suma de 600 lei, reprezentând valoarea
aragazului nerecuperat. Ulterior, în faza de judecată, partea civilă şi-a majorat pretenţiile la
1.200 lei (contravaloare aragaz – 800 lei şi 400 lei contravaloarea uşii distruse - fila 16 vol. V
ds. 1), din care a primit de la inculpatul ŞCF suma de 400 lei.
După intrarea în vigoare a noilor coduri, între partea vătămată AE şi inculpatul ŞCF a
intervenit împăcarea, potrivit declaraţiilor de la filele 14 şi 15 vol. V dosar.
3. Furt comis în noaptea de 12/13.03.2011 din locuinţa părţii vătămate PI, din satul şi
comuna V. (dosar penal nr. 1422/P/2011)
La data de 14.03.2011, lucrătorii Postului de Poliţie V. au fost sesizaţi de către partea
vătămată PI din mun. Botoşani despre faptul că în perioada 11-14.03.2011, persoane
necunoscute au pătruns, prin efracţie, în locuinţa sa din satul şi comuna V., jud. B., de unde au
sustras mai multe scule şi unelte de construcţie, cauzându-i un prejudiciu estimat la suma de
10.000 euro.
În urma cercetărilor efectuate la faţa locului s-a stabilit că autorii au forţat uşa de acces
tip termopan şi din interiorul locuinţei au sustras 2 pick-hammere marca H., aflate în cutii de
metal, un pick-hammer aceeaşi marcă cu mânerul rupt, un rotopercutor B., un rotopercutor
M., flexuri, fierăstraie electrice şi alte unelte pentru construcţii (filele 507-523 dosar UP).
Prin coroborarea datelor operative cu datele obţinute din interceptările convorbirilor
telefonice efectuate în cauză, s-a stabilit că autorii furtului sunt inculpaţii ALC, ŞCF, LON şi
învinuitul OF.
Partea vătămată PI s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10.000 euro,
reprezentând contravaloarea bunurilor ce i-au fost sustrase (fila 500 dosar UP).
După intrarea în vigoare a noilor coduri, între partea vătămată PI şi inculpatul LON a
intervenit împăcarea, potrivit declaraţiei notariale a părţii vătămate de la fila 205 vol. IV ds. şi
declaraţiei inculpatului de la fila 213 vol. IV ds..
Sub aspectul limitelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunile cercetate, instanţa de
fond a apreciat că actualul Cod penal este mai favorabil deoarece sancţionează furtul calificat
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cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani, pe când în vechea reglementare furtul calificat era
sancţionat cu închisoarea de la 3 la 15 ani.
Alte aspecte de semnalat ar fi că în legea nouă săvârşirea unui furt de două persoane
împreună nu mai constituie o agravantă, iar legea prevede posibilitatea înlăturării răspunderii
penale prin împăcarea părţilor.
Potrivit art. 41 alin. (1) din Codul penal actual, există recidivă când, după rămânerea
definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an şi până la
reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârşeşte din nou o
infracţiune cu intenţie sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
de 1 an sau mai mare.
Infracţiunea continuată este reglementată diferit în cele două coduri. Astfel, potrivit
art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la
diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care
prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni, pe când art. 35 Cod penal actual
prevede că infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de
timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv.
Sub aspectul tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni, Codul penal
anterior este mai favorabil deoarece potrivit acestuia aplicarea sporului la pedeapsa cea mai
grea este facultativă, pe când, potrivit noului Cod penal, la pedeapsa cea mai grea se adaugă,
în mod obligatoriu, o treime din cealaltă/totalul celorlalte pedepse.
În ceea ce priveşte regimul sancţionator al recidivei, instanţa de fond a apreciat că
legea veche este mai favorabilă deoarece, în cazul recidivei postcondamnatorii, la contopirea
pedepselor potrivit art. 39 alin. (1) Cod penal din 1969 sporul de pedeapsă era facultativ, iar în
cazul recidivei postexecutorii disp. art. 39 alin. (4) Cod penal din 1969 dădeau posibilitatea
instanţei să aprecieze cuantumul pedepsei în limitele prevăzute de lege şi numai în cazul în
care maximul special nu ar fi fost îndestulător s-ar fi putut aplica un spor de pedeapsă, pe
când disp. art. 43 alin. (1) din noul Cod penal prevăd adăugarea la pedeapsa stabilită pentru
infracţiunea în stare de recidivă a pedepsei anterioare sau a restului rămas de executat din
aceasta, iar disp. art. 43 alin. (5) din acelaşi cod prevăd majorarea cu jumătate a limitelor
speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracţiune, ceea ce înseamnă că instanţa
este obligată să aprecieze cuantumul pedepsei în raport de limitele speciale majorate.
Cu privire la inculpaţii LON şi OID, instanţa de fond a apreciat că legea penală mai
favorabilă este legea nouă deoarece a intervenit împăcarea părţilor. Prin urmare, instanţa a
dispus în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 Cod penal,
schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de inculpatul LON din infracţiunea de furt
calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie, prev. şi ped. de art. 208
alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. b Cod penal din
1969, în trei infracţiuni de furt calificat, în stare de recidivă, după cum urmează: furt calificat,
prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea art. 77 lit. a şi art. 41
alin. (1) Cod penal (fapta din data de 12/13.03.2011 – parte vătămată PI); furt calificat, prev.
şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea şi art. 41 alin. (1) Cod
penal (fapta din data de 18/19.03.2011 – parte vătămată AP); complicitate la furt calificat,
prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b, cu aplicarea art. 77 lit. a
şi art. 41 alin. (1) Cod penal (fapta din data de 23/24.04.2011 – parte vătămată BD).
În acelaşi temei legal, instanţa de fond a dispus schimbarea încadrării juridice faptei
săvârşite de inculpatul OID din infracţiunea de complicitate la furt calificat în stare de
recidivă postcondamnatorie prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 alin. (1) art. 209 alin. (1) lit.
a, g şi i, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal din 1969 în infracţiunea de complicitate la furt
calificat în stare de recidivă, prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1)
lit. b şi d, cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal.
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În temeiul art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 lit. g Cod procedură penală, instanţa de fond
a dispus încetarea procesului penal privind pe inculpaţii LON şi OID, deoarece a intervenit
împăcarea părţilor.
Instanţa a constatat că inculpatul LON a fost arestat preventiv pe parcursul procesului
penal de la data de 09.12.2011 la data de 15.06.2012 şi de la data de 02.01.2014 la data de
20.03.2014, iar inculpatul OID a fost reţinut la data de 09/10.06.2011 şi arestat preventiv de la
data de 10.06.2011 până la data de 08.07.2011.
Pentru inculpatul ŞCF, instanţa de fond a apreciat că legea penală mai favorabilă este
Codul penal actual întrucât nu se mai poate reţine starea de recidivă, pedeapsa anterioară
nefiind mai mare de 1 an închisoare, a intervenit împăcarea inculpatului cu partea vătămată
AE ce are drept consecinţă înlăturarea răspunderii penale în raport de fapta respectivă, iar
limitele de pedeapsă sunt mai mici decât cele din vechea reglementare.
Din aceste motive, în temeiul art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, cu aplicarea art.
5 Cod penal, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de acest
inculpat din infracţiunea de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă
postcondamnatorie, prev. şi ped. de art. 208 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit. a, g şi i, cu aplicarea
art. 41 alin. (2) şi art. 37 lit. a Cod penal din 1969, în patru infracţiuni de furt calificat, fără
stare de recidivă, după cum urmează: furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229
alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal (fapta din data de 22/23.01.2011 –
parte vătămată S.C. MC S.R.L. B.); furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229
alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal (fapta din data de 22/23.01.2011 – parte
vătămată S.C. CU S.R.L. B.); furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1)
lit. b şi d Cod penal (fapta din data de 02/03.02.2011 – parte vătămată AE); furt calificat prev.
şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal
(fapta din data de 12/13.03.2011 – parte vătămată PI).
În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 lit. g Cod procedură penală, instanţa a dispus
încetarea procesului penal privind pe inculpatul ŞCF, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b şi d Cod penal (fapta din
data de 02/03.02.2011), deoarece a intervenit împăcarea acestuia cu partea vătămată AE.
Împotriva sentinţei penale nr. 2262/10.07.2014 a Judecătoriei Botoşani, în termen
legal, au declarat apel inculpaţii LC şi ŞCF.
Inculpatul ȘCF a declarat apel împotriva aceleiaşi sentinţe, fără a-l motiva iar la
termenul de judecată din data de 09.09.2015 a depus la dosar înscrisuri pentru a face dovada
că între el şi părţile civile SC CU SRL, SC MC SRL şi PI au fost încheiate acorduri de
mediere, solicitând astfel încetarea procesului penal.
Prin decizia nr. 634/9.09.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 13../193/2011a fost admis apelul formulat de
inculpatul ȘCF împotriva sentinţei penale nr. 2262/10.07.2014 a Judecătoriei Botoşani, s-a
desfiinţat în parte sentinţa apelată şi în rejudecare în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art.
16 alin. (1) lit. g) Cod procedură penală s-a dispus încetarea procesul penal având ca obiect
săvârşirea de către inculpatul ŞCF a trei infracţiuni de furt calificat, ca urmare a încheierii de
către părţi a acordului de mediere la data de 25.08.2015 în baza contractului de mediere
nr…din 20.08.2015 la Biroul de mediator CA.
S-a constatat că prin încheierea din data de 08 iunie 2015 a Curţii de Apel Suceava s-a
luat act că inculpatul LC şi-a retras apelul declarat împotriva sentinţei penale nr.
2262/10.07.2014 a Judecătoriei Botoşani şi a fost obligat acesta la plata cheltuielilor judiciare
către stat.
Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu au fost în
contradicţie cu decizia şi în baza art. 275 alin. (3) Cod de Procedură Penală cheltuielile
judiciare din apel au rămas în sarcina statului.
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Pentru a decide astfel, cu trimitere la problema supusă analizei, Curtea a reţinut
următoarele:
„Conform 16 alin. (1) lit. g Codul de procedură penală acţiunea penală pusă în mişcare
nu mai poate fi exercitată dacă a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii, iar
conform art. 396 alin. 6 Codul de procedură penală încetarea procesului penal se pronunţă în
cazul prevăzut de art. 16 lit. g Codul de procedură penală.
Activitatea de mediere este reglementată de legea 192/2006, iar conform art. 67 alin.
(2) „în latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele
privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, (…) împăcarea părţilor înlătură răspunderea
penală.” Acesta este şi cazul infracţiunii de furt calificat, conform art. 231 alin. (2) Codul
penal – lege penală mai favorabilă inculpatului. În consecinţă, constatând că au fost încheiate
acorduri de mediere între inculpatul apelant ŞCF şi toate persoanele vătămate (S.C. MC
S.R.L. B., S.C. CU S.R.L. B. şi PI) şi că legea penală nu condiţionează momentul procesual
până la care acordul de mediere poate fi încheiat (spre deosebire de împăcare, care poate avea
loc doar până la citirea actului de sesizare al instanţei – art. 159 alin. (3) Codul penal), Curtea
urmează a dispune încetarea procesului penal.
Astfel, se va constată că prin încheierea din data de 08 iunie 2015 a Curţii de Apel
Suceava s-a luat act că inculpatul LC şi-a retras apelul declarat împotriva sentinţei penale nr.
2262/10.07.2014 a Judecătoriei Botoşani. În temeiul art. 275 alin. (2) Cod procedură penală
va obliga inculpatul apelant LC să plătească statului suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli
judiciare din care suma de 300 lei, reprezentând onorariu pentru avocat oficiu ML, va fi
avansat din fondul MJ către Baroul S.”

6. Probatoriu testimonial contradictoriu. Libera apreciere a probelor
În condiţiile în care martorii audiaţi s-au împărţit practic în două categorii - cei care
au susţinut situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu şi de către Tribunal, respectiv cei care
au încercat să confirme apărarea inculpatului în sensul că partea civilă ar fi fost cea care l-a
agresat, iar lovitura de cuţit ar fi fost aplicată de către o persoană necunoscută, la stabilirea
situaţiei de fapt trebuie avute în vedere contradicţiile dintre declaraţiile martorilor ce susţin o
anumită situaţie de fapt, explicaţiile oferite de către martori sau de către inculpat cu privire
la aceste contradicţii, modul în care susţinerile martorilor se coroborează cu constatările
organelor de poliţie ce au ajuns primele la locul incidentului, precum şi conţinutul probelor
ştiinţifice (medico-legale) administrate.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 586 din 15.07.2015)
Prin sentința penală nr. 50 din 09.03.2015, Tribunalul Botoşani l-a condamnat pe
inculpatul L.I. la pedeapsa de 8 ani închisoare şi 5 ani interzicere a drepturilor prev. de art. 66
alin. 1 lit. a, b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod
penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012.
A fost obligat inculpatul să plătească următoarele sume:
- părţii civile R.G., suma de 10.000 lei cu titlu de despăgubiri civile (4.000 lei daune
materiale şi 6.000 lei daune morale) şi suma de 2.040 lei cu titlu de cheltuieli judiciare;
- părţii civile Spitalul Judeţean de Urgenţă B. suma de 136,070 lei, reprezentând
cheltuieli de spitalizare a persoanei vătămate;
- părţii civile Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie I. suma de 2.124,036 lei,
reprezentând cheltuieli de spitalizare a persoanei vătămate, la care se va adăuga dobânda
legală până la data plăţii.
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Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că la data de 27 august 2014 a fost
sesizat Tribunalul Botoşani cu rechizitoriul nr. 16/P/2013 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului L.I. sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal, constând
în aceea că în seara de 25 decembrie 2012, la discoteca din satul V., jud. B., pe fondul unui
conflict spontan, a înjunghiat cu un cuţit persoana vătămată R.G. în zona toracică posterioară,
cauzându-i o plagă penetrantă toracică cu hemopneumotorax care i-a pus viaţa în primejdie şi
care a necesitat 17-18 zile îngrijiri medicale.
La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită inculpatul a arătat că nu
doreşte ca judecarea cauzei să se desfăşoare potrivit procedurii în cazul recunoaşterii
învinuirii, solicitând totodată readministrarea probelor din faza de urmărire penală.
Analizând întregul probatoriu administrat în cauză (plângerea şi declaraţiile persoanei
vătămate, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor I.F., J.N., R.E., L.C., I.O.L., S.S.C.,
P.M.P., L.M., T.M., O.D., M.V., A.D., I.C.Ş., certificatul medico-legal nr… din 14 ianuarie
2013, înscrisurile depuse de unităţile spitaliceşti în cadrul cărora a fost internată persoana
vătămată, precum şi înscrisurile depuse de persoana vătămată prin apărător, instanţa de fond a
reţinut următparele:
În seara zilei de 25 decembrie 2012, în jurul orei 1900, persoana vătămată R.G.,
împreună cu soţia sa, R.E., s-a deplasat la discoteca din satul V…, jud. B.. În local se afla şi
inculpatul L.I..
La un moment dat, în timp ce fiecare dintre cele două părţi dansa în cercul de prieteni,
inculpatul, neintenţionat, a călcat-o sau a lovit-o în zona gambei pe persoana vătămată.
Persoana vătămată i-a atras atenţia inculpatului, însă acesta, aflat sub influenţa băuturilor
alcoolice, a prins-o cu mâna de gât şi a invitat-o afară din discotecă „pentru a vedea cine este
mai bun”. Persoana vătămată l-a împins pe inculpat, iar când acesta a ripostat, lovindu-l cu
palma peste faţă, i-a aplicat la rândul său o lovitură cu pumnul în zona feţei. Drept urmare,
între cei doi au intervenit mai multe persoane, persoana vătămată fiind ţinută de către numitul
L.C. (vărul inculpatului), care i-a şi aplicat mai multe lovituri. Când persoana vătămată a
reuşit să scape din braţele numitului L.C. şi a încercat să iasă din local, inculpatul a înţepat-o
cu un cuţit în spate.
Persoana vătămată a fost scoasă din local de soţia sa şi de martorul I.F., care au
transportat-o cu un autoturism până în oraşul S., de unde a fost preluată de ambulanţă. A fost
internată la Spitalul Judeţean B. pe data de 26.12.2012, cu diagnosticul „Plagă înjunghiată
penetrantă. Pneumotorax apical drept. Agresiune umană declarativ. Emfizem subcutanat”,
după care a fost transferată la Spitalul Clinic de Pneumologie I., unde a stat internată până la
data de 31 decembrie 2012.
În urma examinării medico-legale s-a constatat că a prezentat o plagă penetrantă
toracică ce poate data din 25 decembrie 2012, produsă prin lovire cu corp tăietor-înţepător. A
necesitat pentru vindecare 17-18 zile de îngrirjiri medicale. Plaga penetrantă toracică cu
hemopneumotorax a pus în primejdie viaţa victimei. S-a constatat şi existenţa unor leziuni
traumatice faciale care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure şi au necesitat 2-3 zile
de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, oferind varianta agresării persoanei
vătămate de către o altă persoană, necunoscută. În susţinerea acestui scenariu a propus proba
cu martori pentru a dovedi, pe de o parte, că respectivul conflict ar fi decurs altfel decât în
modalitatea relatată de persoana vătămată, iar pe de altă parte că martorii propuşi de persoana
vătămată ar fi primit sume de bani sau promisiunea unor sume de bani în schimbul
declaraţiilor date în cauză.
Astfel, martorii S.S.C., M.V., I.O.L., L.C. şi I.C.Ş. (care susţin că au asistat nemijlocit
la conflict) au declarat că singurul agresat ar fi fost inculpatul, în condiţiile în care certificatul
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medico-legal atestă leziuni faciale, iar persoana vătămată nu a avut vreo altercaţie cu o altă
persoană în afara inculpatului. Mai mult, martorii arătaţi s-au contrazis între ei asupra unor
aspecte esenţiale, anume folosirea unui spray iritant de către persoana vătămată şi succesiunea
evenimentelor. În timp ce martorul S.S.C. a susţinut că persoana vătămată a pulverizat cu
spray înspre inculpat, martorul L.C. (aflat în acelaşi grup cu inculpatul), a susţinut că nu s-ar
fi folosit spray paralizant. Martorii nu s-au pus de acord nici asupra modalităţii în care ar fi
avut loc conflictul: în timpul dansului (I.O.L.) sau în timpul unei discuţii între cele două părţi
(S.S.C.); inculpatul a fost lovit o singură dată de către persoana vătămată şi apoi aceasta din
urmă a pulverizat cu spray înspre el (S.S.C.), respectiv a fost lovit odată în zona feţei şi apoi
persoana vătămată „a tăbărât pe el”, fără a se cunoaşte cine a folosit spray paralizant (M.V.);
inculpatul a fost scos din local de către L.C .şi I.O.L. (S.S.C.), doar de către L.C., iar persoana
vătămată de către M.V. (M.V.), respectiv de către L.C. şi M.V. (L.C.).
Acestor contradicţii li se adaugă cele de substanţă şi de logică dintre declaraţiile
inculpatului date în faza de urmărire penală. Dacă în prima declaraţie (28 decembrie 2012)
inculpatul arăta că era în stare de ebrietate şi nu mai reţine ce a făcut, în cea de-a doua (22
aprilie 2013) a susținut că băuse doar două beri şi oferă o descriere amănunţită a
evenimentelor, fiind în măsură să reproducă inclusiv replicile persoanei vătămate. Cu acest
din urmă prilej inculpatul şi-a amintit că persoana vătămată ar fi folosit spray paralizant şi a
justificat lipsa sa de reacţie prin aceea că nu a considerat necesar ca doar (!) pentru un pumn
(lovitură în urma căreia, după spusele sale, a avut ochiul vânăt 2 săptămâni) şi o pulverizare
cu spray să formuleze plângere penală.
În opoziţie, declaraţiile persoanei vătămate şi ale martorilor R.E., I.F. şi J.N. conţin
relatări coerente şi articulate ale conflictului, în concordanţă şi cu concluziile examinării
medico-legale. Sinceritatea martorului J.N. a fost contestată de către inculpat, având în vedere
că, potrivit martorului O.D., persoana vătămată l-ar fi influenţat prin oferirea unor sume de
bani. Reaudiat, martorul J.N. a confirmat că a fost contactat de persoana vătămată, care i-a
promis suma de 100 euro, fără însă a-i influenţa conţinutul declaraţiei. Mai mult, se constată
că martorul J.N., ca şi martorul I.F., fusese audiat şi de către organele de urmărire penală
imediat după comiterea faptei, la data de 26 decembrie 2012 (moment la care persoana
vătămată era spitalizată în stare gravă), prilej cu care au relatat aceeaşi situaţie de fapt.
Prin urmare, instanţa de fond a reţinut în sarcina inculpatului infracţiunea prev. de art.
32 rap. la art. 188 Cod penal, dispoziţii mai favorabile faţă de cele ale art. 20 rap. la art. 174,
175 lit. i Cod penal 1968 prin raportare la limitele de pedeapsă.
Împotriva acestei hotărâri a formulat apel inculpatul LI, criticând-o pentru nelegalitate
și netemeinicie.
Prin decizia nr. 586/15.07.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală
şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 34../40/2014 a fost admis apelul formulat de
inculpatul LI împotriva sentinţei penale, care a fost desfiinţată în parte şi în rejudecare s-a
dispus reducerea cuantumului pedepsei închisorii aplicate inculpatului L.I., de la 8 ani la 6
ani.
Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut, raportat la problema supusă analizei,
următoarele:
„Prima instanță a efectuat și o corectă analiză a probatoriului administrat, reţinând că
martorii audiaţi s-au împărţit practic în două categorii - cei care au susţinut situaţia de fapt
reţinută prin rechizitoriu şi de către Tribunal, respectiv cei care au încercat să confirme
apărarea inculpatului în sensul că partea civilă ar fi fost cea care l-a agresat, iar lovitura de
cuţit ar fi fost aplicată de către o persoană necunoscută. Prima instanţă a evidenţiat în mod
pertinent contradicţiile dintre declaraţiile martorilor M.V., L.C., S.S.C., I.C.Ş. şi I.O.L.
(ultimii doi reaudiaţi şi de către instanţa de apel) - f. 2, 3 din sentinţa apelată, iar în motivarea
apelului inculpatul nu a fost în măsură să ofere explicaţii pertinente cu privire la aceste
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contradicţii. Mai mult, Curtea constată că declaraţiile celor trei poliţişti prezenţi la faţa locului
(B.G.D., Z.C.D. şi A.F. - audiaţi în apel) susţin de asemenea în mod clar declaraţiile
martorilor R.E., I.F. şi J.N., în sensul situaţiei de fapt reţinute prin hotărârea de condamnare.
Astfel, niciunul dintre cei trei poliţişti nu a observat vreo urmă de lovitură la inculpat,
la fel cum nu există nici un act medico - legal care să confirme împrejurarea că acesta ar fi
fost lovit. De asemenea, martorii au confirmat în mod neîndoielnic că partea civilă şi soţia
acestuia au fost primii ce au ieşit din discotecă, că l-au indicat din primul moment pe inculpat
ca fiind cel care a aplicat lovitura de cuţit, că apelantul L.I. a ieşit singur din discotecă, fără a
acuza sau a avea urmele vreunei lovituri, precum şi că a încercat să o agreseze pe partea civilă
şi în faţa discotecii, deşi aceasta se resimţea puternic în urma loviturii de cuţit, fiind chiar la
limita pierderii cunoştinţei. În ceea ce priveşte pulverizarea de spray paralizant, Curtea reţine
din declaraţiile martorilor B.G.D., Z.C.D. şi A.F. că persoanele care au ieşit din discotecă
(inclusiv şi în mod special inculpatul L.I.) nu acuzau vreun disconfort sub acest aspect, iar la
verificarea interiorului discotecii fie nu au simţit miros de spray paralizant, fie au constatat că
o intensitate extrem de redusă a acestuia.
În mod corect a evidenţiat prima instanţă şi declaraţiile contradictorii ale inculpatului
cu privire la desfăşurarea incidentului (paragraful 2, f. 3 din sentinţă), contradicţii cu privire la
care acesta nu a înţeles să dea explicaţii prin motivarea apelului, iar în cursul judecării căii de
atac s-a prevalat de dispoziţiile art. 83 lit. a Codul de procedură penală. În consecinţă, este de
neînţeles cum la patru luni de la data incidentului inculpatul a susţinut că îşi aminteşte în
detaliu desfăşurarea acestuia, în condiţiile în care după 3 zile a indicat că era în stare de
ebrietate şi nu reţine ce a făcut.
În consecinţă, Curtea reţine că în mod corect s-a reţinut în sarcina inculpatului
săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor prev. de art. 32 rap. la art. 188 Cod penal, dispoziţii
mai favorabile faţă de cele ale infracţiunii de tentativă la omor calificat prevăzută de art. 20
rap. la art. 174, 175 lit. i Cod penal 1969, prin raportare la limitele de pedeapsă.”
7. Termenul de depunere a propunerii de prelungire a arestării preventive la
judecătorul de drepturi şi libertăţi
Nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive" atrage sancţiunea prevăzută de art. 268 alin. (1) Codul procedură penală.
Potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 336 din data de 30 aprilie 2015,
publicată în Monitorul Oficial nr. 342/19.05.2015, s-a reţinut că termenul de sesizare a
judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive este
un termen procedural (disciplinează actele procesuale şi procedurale), de regresiune (se
calculează în sens invers curgerii timpului, având ca moment de început ziua în care expiră
durata arestării preventive), imperativ (propunerea de prelungire a arestării preventive
trebuie depusă înlăuntrul duratei sale) şi se calculează fără a lua în considerare ziua la care
începe să curgă şi nici ziua în care se împlineşte (art. 269 alin.(2) Cod procedură penală).
(Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, încheierea nr. 135 din 07.08.2015)
Prin încheierea nr. 135/07.08.2015, pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia
Penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 4.../86/2015, s-a respins, ca nefondată,
contestaţia formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –
Serviciul Teritorial Suceava împotriva încheierii nr. 201 din data de 04.08.2015, pronunţată de
Tribunalul Suceava - Secţia penală în dosarul nr. 41../86/2015.
Cheltuielile judiciare din contestaţie avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.
170

Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:
Prin Încheierea nr. 201 din data de 4 august 2015 pronunţată de judecătorul de drepturi
şi libertăţi din cadrul Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4.../86/2015, s-a admis excepţia
tardivităţii propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Ministerul
Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, faţă de
inculpata CCS, invocată prin apărător.
Totodată, s-a respins propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată
de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial
Suceava, faţă de CCS, sub aspectul infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional
organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) şi (2) Cod penal şi contrabandă, prev. şi ped. de
art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu
aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal, ca tardiv
formulată.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat
au rămas în sarcina acestuia.
Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului
Suceava a reținut, în esenţă, următoarele:
La data de 03.08.2015,pe rolul Tribunalului Suceava a fost înregistrată sub nr. dosar
41../86/2015, propunerea formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, întemeiată în baza 234 din Cod
procedură penală, art. 223 alin. (2) din Cod procedură penală rap. la art. 202 alin. (1), (2), (3)
şi (4) lit. e din Cod procedură penală, vizând prelungirea măsurii arestării preventive, pentru o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08 august 2015 până pe data de 06 septembrie
2015, faţă de inculpata CCS, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 alin. (1)
şi 2 din Codul Penal, constând în aceea că, începând cu luna aprilie 2015, împreună cu soţul
său, CI, RAM, UI şi alte persoane a constituit un grup infracţional organizat specializat pe
partea de preluare a ţigărilor de pe zona V., jud. S., marfa fiind ulterior transportată și
valorificată către beneficiarii din judeţele Arad, Hunedoara, Timiş şi Caraş Severin. Astfel,
CCS coordona activitatea infracţională desfăşurată cu ţigaretele preluate de la segmentul
furnizorilor de pe zona V., jud. S. şi livrate prin intermediul firmelor de curierat rapid, în
cadrul grupării, prin intermediul telefonului, desfăşurând activităţi de negociere, preluare şi
valorificare a cantităţilor de ţigarete către segmentul beneficiarilor, urmată de încasarea
contravalorii acestora, prin intermediari.
-„contrabandă”, faptă prev. şi ped de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr.
86/2006, modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal,
toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Codul penal, realizată prin 19 acte materiale,
La termenul de judecată din data de 3.08.2015, inculpata, prin apărător, ales a invocat
excepţia tardivităţii propunerii, apreciind că în cauză sunt incidente disp. art. 268, art. 269 rap.
la art. 235 pct. 1 Cod procedură penală şi a deciziei nr. 336/2015 a Curţii Constituţionale,
motivat de faptul că nu a fost înaintată în termen de 5 zile instanţei, ci doar cu 4 zile.
Reprezentantul Ministerului Public a arătat că din motive obiective procurorul de caz a
luat la cunoștință la data de 03.08.2015 despre admiterea contestației DIICOT – ST Suceava,
prin încheierea 120/29.08.2015 a Curții de Apel Suceava, contestație formulată împotriva
încheierii nr. 178 / 24.07.2015 a Tribunalului Suceava prin care a fost admisă cererea de
înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar - Curtea de Apel Suceava
menținând starea de arest preventiv a inculpatei CCS până la expirarea măsurii respectiv data
de 07 August 2015 - și constatând că se aflăm în fața termenului de 5 zile până la expirarea de
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drept a măsurii arestării preventive dispuse prin încheierea nr. 156/09.07.2015 a Tribunalului
Suceava a formulat un supliment al cererii de prelungire a arestării preventive privind pe
inculpații CI, RAM, NGC zis „B”, UI zis „F” sau „F”, cu care a fost sesizat Tribunalul
Suceava la data de 31.08.2015 , în ceea ce o privește și pe inculpata CCS.
Verificând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, pus la dispoziţia
judecătorului, cu prioritate în raport de excepţia tardivităţii invocată, s-au reţinut următoarele:
Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 336 din data de 30 aprilie 2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 342/19.05.2015, cu caracter definitiv şi obligatoriu, cu referire la
termenul prev. de art. 235 alin.(1) din Codul de procedură penală, de sesizare a judecătorului
de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive cu cel puţin 5 zile
înainte de durata arestării preventive, în sensul că nerespectarea acestui termen de către
procuror atrage decăderea procurorului din exerciţiul dreptului de a depune propunerea de
prelungire a duratei arestului preventiv şi nulitatea absolută a actului făcut peste termen,
sancţiune prevăzută de art.268 alin.(1) din Codul de procedură penală, numai interpretată astfel
natura termenul prevăzut de lege, ca şi termen imperativ şi nu de recomandare, dispoziţia
legală în discuţie – respectiv art. 235 alin.(1) din Codul de procedură penală păstrându-şi
caracterul de constituţionale, în acord fiind astfel cu dispoziţiile constituţionale şi
convenţionale în materie.
Plecând de la considerentele deciziei Curţii Constituţionale cu privire la definirea
„termenului" în materia procedurii penale, s-a reţinut că acesta este intervalul de timp înăuntrul
căruia sau până la care se pot ori trebuie îndeplinite anumite activităţi sau acte în cadrul
procesului penal; de asemenea, este data la care sau intervalul de timp înăuntrul căruia ori până
la care se poate îndeplini, nu este permis a se îndeplini sau trebuie îndeplinit un act, o activitate
sau o măsură procesuală ori exercitat un drept procesual, o sancţiune ori măsură de drept penal,
după caz. Prin instituţia termenului, astfel cum este reglementată în art. 268—271 din Codul de
procedură penală, legea asigură îndeplinirea actelor procedurale în intervalele de timp
impuse de succesiunea firească a etapelor procesuale menite să garanteze înfăptuirea actului
de justiţie. Spre deosebire de termenele substanţiale, care asigură ocrotirea drepturilor şi
intereselor legitime în caz de restrângere a acestora, termenele procedurale impun efectuarea
în ritm rezonabil a tuturor operaţiunilor specifice fiecărei faze procesuale, în vederea
realizării scopului procesului penal, fără a împiedica aflarea adevărului sau lezarea în vreun
fel a drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor. În raport cu caracterul şi efectele lor
termenele procedurale au fost clasificate în termene peremptorii (imperative) — acelea
înăuntrul duratei cărora trebuie să fie îndeplinit sau efectuat un act, termen ce creează o
limitare, actul trebuind efectuat înainte de împlinirea termenului; dilatorii (prohibitive) —
acelea care nu îngăduie îndeplinirea sau efectuarea unui act decât după expirarea duratei lor;
orânduitorii (de recomandare) — acele termene care fixează o perioadă de timp pentru
efectuarea unor acte procesuale sau procedurale determinate iar în caz de nerespectare, nu
atrag sancţiuni procesuale pentru actul neefectuat, dar pot atrage sancţiuni disciplinare ori
amendă judiciară pentru persoanele care aveau obligaţia să îl respecte. Totodată, după
sancţiunea ce intervine în caz de nerespectare, termenele sunt: absolute (cominatorii), care
atrag, în caz de nerespectare, consecinţe referitoare la validitatea actului îndeplinit; relative
(de recomandare) sunt acelea care, în caz de nerespectare, nu atrag efecte în privinţa actului
îndeplinit.
În continuare s-a reţinut că una dintre garanţiile cele mai puternice pentru
asigurarea îndeplinirii actelor procesuale şi procedurale potrivit prescripţiilor legii o
constituie sancţiunea procesual penală, care constă fie în pierderea unor drepturi procesuale,
fie în lipsirea de valabilitate a actelor procesuale şi procedurale ori a măsurilor procesuale
dispuse sau efectuate cu încălcarea condiţiilor impuse de norma de procedură. Sancţiunile
privind nerespectarea termenelor procedurale derivă din principiul legalităţii procesului
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penal, enunţat de art. 2 din Codul de procedură penală şi consfinţit prin dispoziţiile art.23
alin.(12) din Constituţie, şi sunt reglementate în cuprinsul normelor procesual penale ale art.268
alin.(1)—(3), şi anume: decăderea din exerciţiul unui drept, nulitatea actului făcut peste
termen şi încetarea unei măsuri procesuale temporare. Cât priveşte sancţiunea decăderii din
exerciţiul unui drept reglementată de art.268 alin.(1) din Codul de procedură penală, aceasta
constă în pierderea unui drept procesual care nu a fost exercitat în termenul peremptoriu
prevăzut de lege şi priveşte actul efectuat, atrăgând nulitatea acestuia, ce decurge din faptul
că persoana care a îndeplinit actul pierduse exerciţiul dreptului procesual privitor la acel act.
Aşadar, consecinţa efectuării unui act după ce subiectul a pierdut facultatea procesuală de a-l
efectua este lipsirea lui de efecte juridice. Aceasta, de vreme ce actele procesuale şi procedurale
sunt instrumentele juridice care permit efectiva înfăptuire a procesului penal, iar pentru a-şi
produce efectele juridice cerute de lege, ele trebuie îndeplinite şi efectuate de organele
judiciare şi de părţi în conformitate cu dispoziţiile legii. În cazul nulităţii, actul este
îndeplinit cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului
penal, respectiv a unor norme de organizare, de competenţă sau de procedură propriu-zisă.
Analizând importanţa termenelor procedurale în cadrul unui proces penal, Curtea a
reţinut că procesul penal implică desfăşurarea unei activităţi compuse dintr-o succesiune de
acte reglementate de legea de procedură penală, activitate care impune ca, în disciplinarea
actelor procesuale şi procedurale, să se ţină seama şi de elementul timp. De aceea, printre
condiţiile cerute de lege pentru ca un act procesual sau procedural să fie valabil se numără şi
condiţia privitoare la timpul în care trebuie realizat actul. Astfel, intervalul de timp înăuntrul
căruia sau până la care se pot ori trebuie îndeplinite anumite activităţi sau acte în cadrul
procesului penal trebuie fixat astfel încât procesul să păstreze în desfăşurarea sa un ritm
accelerat, fără însă să se împiedice aflarea adevărului sau respectarea drepturilor părţilor.
Aşadar, stabilirea unor termene pentru desfăşurarea procesului penal are în vedere două
obiective: pe de o parte, desfăşurarea procesului penal într-un termen rezonabil, nelăsându-le
organelor judiciare şi părţilor libertatea de a acţiona când vor şi pe orice durată de timp, iar
pe de altă parte, termenele trebuie să asigure părţilor timpul necesar pentru a-şi exercita
drepturile procesuale şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de lege iar, în cazul
particular al măsurilor procesuale, incluzând măsurile preventive, împiedică prelungirea
duratei constrângerii peste limita necesară desfăşurării normale a procesului penal. Aşa încât,
îndeplinirea actelor procedurale cu respectarea întocmai a termenelor legale reprezintă un
element important în desfăşurarea procesului penal, fără de care ar fi imposibilă respectarea
principiilor fundamentale ale procesului penal, respectiv legalitatea, prezumţia de nevinovăţie,
principiul aflării adevărului, principiul oficialităţii, garantarea libertăţii şi siguranţei persoanei,
garantarea dreptului la apărare, dreptul la un proces echitabil, egalitatea părţilor în procesul
penal.
Potrivit considerentelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 336 din data de 30 aprilie
2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 342/19.05.2015, s-a reţinut că termenul de sesizare a
judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive este un
termen procedural (disciplinează actele procesuale şi procedurale) de regresiune (se
calculează în sens invers curgerii timpului, având ca moment de început ziua în care expiră
durata arestării preventive) şi imperativ (propunerea de prelungire a arestării preventive
trebuie depusă înlăuntrul duratei sale) şi se calculează fără a lua în considerare ziua la care
începe să curgă şi nici ziua în care se împlineşte (art. 269 alin.2 Cod procedură penală).
Potrivit art. 269 alin. (2) Cod procedură penală „la calcularea termenelor pe ore sau
pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în
care acesta se împlineşte”. Alin. 1 al aceluiaşi articol, prevede că: „la calcularea termenelor
procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat
curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel”. Se constată, astfel, că
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excepţia o reprezintă alin. (2) al art. 269 Cod procedură penală, care prevede expres modul de
calcul al termenului pe ore sau zile.
Raportând aceste chestiuni teoretice la speţa de faţă, s-a constatat că propunerea de
prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, faţă de inculpata CCS, a
fost depusă la instanţă la data de 03.08.2015, măsura arestării preventive expirând la data de
07.08.2015. Data la care procurorul ar fi trebuit să formuleze propunerea de prelungire a
măsurii arestării preventive, calculând în regresiune, începând cu data de 07.08.2015, este
02.08.2015. Cum propunerea de prelungire a măsurii arestului preventiv, a fost depusă la data
de 03.08.2015, în opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi, apare ca fiind tardiv formulată.
Aspectele teoretice menţionate anterior se regăsesc în cuprinsul deciziei precitate,
unde se arată că - procurorul, ca organ specializat al statului, în calitatea sa de participant în
procesul penal, potrivit art. 29 din Codul de procedură penală, având în vedere atribuţiile
stabilite prin art. 55 alin.(3) din acelaşi cod şi în virtutea rolului său constituţional consacrat
de art. 131 alin. (1) din Legea fundamentală, exercită, în cadrul procesului penal, atât
drepturi, cât şi obligaţii. Aceasta, întrucât conţinutul raportului juridic procesual penal
priveşte drepturile şi obligaţiile subiecţilor săi, participanţi la realizarea procesului penal, iar
subiectul prezent în toate raporturile juridice procesual penale este statul, care îşi exercită
drepturile şi obligaţiile prin intermediul organelor judiciare, printre care se află şi procurorul
[art.30 alin.(1) lit. b) din Codul de procedură penală]. Drepturile organelor judiciare, precum şi
obligaţiile acestora nu privesc doar aspectele ce ţin de competenţa acestora, ci privesc
desfăşurarea întregului proces penal, de vreme ce drepturile şi obligaţiile corelative,
componente ale raportului juridic procesual penal, se leagă, în fiecare fază a procesului, între
organul judiciar şi ceilalţi participanţi în procesul penal.
Dacă s-ar interpreta în sens contrar, respectiv că procurorul are la dispoziţie un termen
substanţial de 5 zile pentru a sesiza judecătorul cu propunerea de prelungire a măsurii arestării
preventive, s-ar ajunge în situaţia depunerii acestei propuneri, ca în cazul de faţă, cu fix 5 zile
înainte de expirarea măsurii preventive, astfel că scopul deciziei obligatorii a Curţii
Constituţionale nu ar fi respectat. Este foarte clar sensul dispoziţiei „cu cel puţin 5 zile
înainte de expirarea duratei arestării preventive” (paragraf 49), respectiv între data
depunerii propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive şi data expirării duratei
acesteia, trebuie să existe un interval de minim 5 zile, în cadrul cărora nu se include data
depunerii acestei propuneri. Altfel, cele 5 zile despre care s-a făcut vorbire în decizia
precitată, ar fi în fapt patru, aspect care, în cazul în care s-ar accepta o astfel de interpretare, ar
conduce la încălcarea unei decizii general obligatorii, iar părţile ar fi private de termenul
minim prevăzut. În cazul în care legiuitorul constituant ar fi avut în vedere termenul minim de
5 zile, nu ar fi folosit sintagma „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive”, sintagmă din care rezultă că între momentul depunerii unei propuneri de
prelungire a măsurii arestării preventive şi cel al expirării duratei acestei, trebuie să fie un
interval plin de 5 zile.
Nu s-ar putea interpreta că suntem în prezenţa unui termen substanţial, din simplu
motiv că această categorie de termene, sunt defipte în interesul părţii, iar nu al organelor
judiciare. Astfel instituţia termenului substanţial, funcţionează ca o garanţie acordată în
materia măsurilor preventive şi are ca scop stabilirea timpului petrecut sub imperiul unei
măsuri preventive, iar modul de calcul nicidecum nu poate fi aplicat organelor judiciare,
cărora le incumbă dispoziţiile art. 269 alin. (2) Cod procedură penală.
Din această perspectivă generală, privită fiind chestiunea de drept supusă analizei, nici
un argument adus în discuţie de către procuror pentru întârzierea în întocmirea actului cu
respectarea termenului prevăzut de lege nu prezintă importanţă, urmând a fi respectat
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întocmai indiferent de complexitatea cauzei, numărul infracţiunilor, numărul inculpaţilor,
actele de urmărire ce se efectuează, procurorului revenindu-i obligaţia de a-şi preconstitui, cel
puţin la nivel de proiect, un plan de anchetă penală şi un plan de acţiune din perspectiva
măsurilor procesuale sub care intenţionează să-şi plaseze acuzaţii cu respectarea întocmai a
exigenţelor legale, astfel încât atât acuzatul cât şi judecătorul chemat a statua asupra
propunerii să beneficieze de toate garanţiile oferite de lege pentru asigurarea unui proces
echitabil. Termenul de „cel puţin 5 zile” a fost prevăzut de legiuitor ca un termen apreciat, la
modul general, indiferent de speţa concretă, ca suficient pentru garantarea exigenţelor unui
proces echitabil atât din perspectiva apărării cât şi a judecătorului astfel că nerespectarea lui
atrage, în baza legii, decăderea procurorului din drept iar actul făcut fără drept nu poate fi
decât nul. Susţinerea Reprezentantului Ministerului Public, în sensul că la data de 03.08.2015,
li s-a făcut cunoscută o decizie a Curţii de Apel Suceava, prin care au constatat că în privinţa
inculpatei CCS a fost admisă o contestaţie formulată cu consecinţa menţinerii acesteia în stare
de privare de libertate, astfel că până la acest moment nu ar fi avut cunoştinţă de situaţia sa
juridică nu poate fi primită.
Astfel fiind, s-a admis excepţia tardivităţii propunerii de prelungire a măsurii arestării
preventive formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Serviciul Teritorial Suceava, faţă de inculpata CCS, invocată prin apărător.
S-a respins propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial
Suceava, faţă de inculpata CCS, sub aspectul infracţiunilor de: constituirea unui grup
infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. (1) şi (2) Cod penal şi contrabandă, prev.
şi ped. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr.
54/2010, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod
penal, ca tardiv formulată.
Având în vedere soluţia pronunţată asupra excepţiei de tardivitate invocate, s-a
apreciat că nu se impune analiza propunerii de prelungire a măsurii preventive pe fond.
Împotriva încheierii sus-menţionate, a formulat contestaţie Ministerul Public –
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, pentru
motivele expuse pe larg în partea introductivă a prezentei hotărâri.
Analizând actele dosarului şi încheierea contestată, atât prin prisma criticilor
formulate, cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, judecătorul de drepturi şi
libertăţi din cadrul Curţii de Apel Suceava a apreciat contestaţia ca fiind nefondată pentru
următoarele considerente:
În conformitate cu disp. art. 235 alin. (1) Cod procedură penală - Procedura prelungirii
arestării preventive în cursul urmăririi penale, „Propunerea de prelungire a arestării preventive
împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 zile
înainte de expirarea duratei arestării preventive.”
Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 336/30.04.2015 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată
în Monitorul Oficial nr. 342/19 mai 2015, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată
de SVB în Dosarul nr. 681/86/2015 al Tribunalului Suceava - Secţia penală şi s-a constatat că
dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în
care nerespectarea termenului "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive" atrage incidenţa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală.
În considerentele deciziei sus-menţionate, s-au reţinut, în esenţă, următoarele:
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„48. În concluzie, având în vedere toate cele arătate, ţinând cont de faptul că raţiunea
termenului de depunere a propunerii de prelungire a duratei arestării preventive este aceea de
a asigura respectarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului arestat şi de a elimina
arbitrariul cât priveşte dispunerea prelungirii măsurii privative de libertate, Curtea constată că
acest termen are natura juridică a unui termen peremptoriu. Aceasta este singura interpretare
care poate determina compatibilitatea normelor procesual penale criticate cu dispoziţiile
constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la apărare şi cu dispoziţiile
constituţionale privind înfăptuirea justiţiei.
49. Prin urmare, Curtea reţine că nerespectarea termenului de depunere a propunerii de
prelungire a arestării preventive la judecătorul de drepturi şi libertăţi "cu cel puţin 5 zile
înainte de expirarea duratei arestării preventive" este de natură să cauzeze o vătămare
procesuală, concretizată în încălcarea dreptului fundamental la apărare al inculpatului arestat,
aşa încât sunt incidente normele procesual penale ale art. 268 alin. (1) din Codul de procedură
penală, sancţiunea pentru nerespectarea acestui termen fiind decăderea procurorului din
exerciţiul dreptului de a depune propunerea de prelungire a duratei arestului preventiv şi
nulitatea absolută a actului făcut peste termen.”
Judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că în conformitate cu disp. art. 268 alin.
(1) Cod procedură penală - Consecinţele nerespectării termenului, „Când pentru exercitarea
unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea
din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.”
În speţă, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul
Teritorial Suceava a depus propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpatei
CCS la data de 03.08.2015, în timp ce măsura arestării preventive a acesteia urma să expire la
data de 07.08.2015, fiind, deci, depăşit termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. (1) Cod
procedură penală.
Argumentul din susţinerea contestaţiei, în sensul că decizia Curţii Constituţionale nr.
336/30.04.2015 stabileşte natura termenului, însă nu indică în mod concret modalitatea de
calcul efectiv al acestuia, este neîntemeiat, întrucât acest mod de calcul este prevăzut în mod
expres de art. 269 alin. (1), (2) Cod procedură penală - Calculul termenelor procedurale, în
conformitate cu care: „(1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua,
luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când
legea dispune altfel. (2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau
ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte.”
În consecinţă, faţă de dispoziţiile legale sus-menţionate şi având în vedere că potrivit disp. art.
147 alin. (4) din Constituţia României „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în
Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au
putere numai pentru viitor”, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat că în mod corect
prin încheierea contestată s-a admis excepţia tardivităţii propunerii de prelungire a măsurii
arestării preventive formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, invocată prin apărător şi, în consecinţă, s-a respins
propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpatei CCS, ca tardiv formulată
8. Cerere inadmisibilă. Art. 399 alin. (10) Cod procedură penală.
Cererea inculpatului condamnat făcută după pronunţarea sentinţei şi până la
sesizarea instanţei de apel, prin care se solicită să se constate încetarea de drept a măsurii
preventive a controlului judiciar trebuie respinsă ca inadmisibilă, şi nu ca nefondată, nefiind
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prevăzută printre cazurile expres şi limitativ enumerate de art. 399 alin. (10) Cod procedură
penală. în situaţia în care instanţa de fond a respins cererea ca nefondată, instanţa de apel nu
poate schimba soluţia în sensul respingerii acesteia ca inadmisibilă, când este investită doar
cu apelul inculpatului.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 11 din 15.01.2016)
Prin încheierea de şedinţă din data de 13 ianuarie 2016 pronunţată de Tribunalul
Botoşani în dosarul nr. 34../40/2014/a14, s-a respins ca nefondată, cererea de constatare a
încetării de drept a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul B.G.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că potrivit art. 399 alin.
(10) Cod procedură penală, după pronunţarea hotărârii, până la sesizarea instanţei de apel,
instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, luarea, revocarea sau înlocuirea unei măsuri
preventive cu privire la inculpatul condamnat, în condiţiile legii.
Analizând contestaţia inculpatului în raport de actele şi lucrările dosarului, conform
disp. art. 206 Cod procedură penală, precum şi prin prisma motivelor invocate, Curtea de
Apel Suceava a reţinut că aceasta este neîntemeiată, în condiţiile în care, prin cererea
formulată în faţa primei instanţe, după pronunţarea sentinţei penale nr. 216/24.11.2015 a
Tribunalului Botoşani (dosar nr. 34../40/2014), inculpatul B.G. a solicitat să se constate
încetarea de drept a măsurii preventive a controlului judiciar, măsură care însă nu se
încadrează printre cele prev. de art. 399 alin. (10) Cod procedură penală.
Prin urmare, Curtea de Apel Suceava a constatat că, deşi prima instanţă ar fi trebuit să
respingă, ca inadmisibilă, cererea formulată de inculpatul B.G. privind constatarea încetării
de drept a măsurii preventive a controlului judiciar, aceasta a examinat pe fond cererea
inculpatului, dispunând respingerea cererii ca nefondată.
Însă, în propria cale de atac ar fi nelegal ca inculpatului B.G. să i se agraveze situaţia
(în sensul de a se desfiinţa încheierea contestată şi în rejudecare să se respingă, ca
inadmisibilă, cererea formulată), întrucât instanţa este învestită doar cu soluţionarea
contestaţiei inculpatului, astfel încât nu poate fi înlăturată o împrejurare favorabilă acestuia,
respectiv faptul că i-a fost examinată pe fond cererea formulată, în loc de a se dispune
respingerea acesteia ca inadmisibilă.
Astfel, Curtea de Apel Suceava a avut în vedere faptul că în materia căilor de atac
exercitate de părţi operează principiul procesual al neagravării situaţiei pentru cel care a
exercitat-o, raţiunea acestui principiu pornind de la dreptul părţilor de a supune hotărârea
atacată unui control jurisdicţional, fără a i se crea titularului căii de atac o situaţie mai grea,
întrucât în caz contrar, s-ar putea determina abţinerea părţii de la exercitarea drepturilor sale
procesuale de teama asumării acestui risc.
Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 206 alin. (5) Cod procedură penală,
Curtea a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul B.G. împotriva încheierii
din data de 13.01.2016, pronunţată de Tribunalul Botoşani - Secţia penală în dosarul nr.
34../40/2014/a14.
9. Rejudecare după casare. Încălcarea principiului neagravării situaţiei în
propria cale de atac.
Chiar şi în situaţia în care atât recursul inculpatului, cât şi cel al procurorului – făcut
în favoarea inculpatului au fost admise, în rejudecare după casare, acestuia nu i se poate
agrava situaţia.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 219 din 2.03.2016)
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Prin sentinţa penală nr. 452 din 24.11.2014 şi a încheierii din data de 06.04.2015
pronunţate de Judecătoria Suceava în dosar ...314/2013, s-au dispus următoarele:
S-a respins excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Suceava ca
neîntemeiată.
S-au respins excepţiile de nelegalitate invocate în cauză.
În temeiul art. 386 alin. (1) Noul Cod procedură penală s-a respins cererea inculpatului
de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul AA
din infracţiunea prevăzută de art.239 alin. (2) Cod penalanterior în infracţiunea prevăzută de
art.180 alin. (2) Cod penal anterior ca neîntemeiată.
În temeiul art. 386 alin. (1) Noul Cod procedură penală s-a respins cererea inculpatului
de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul AA
din infracţiunea prevăzută de infracţiunea de ultraj prev. de art. 257 alin. (1) Noul Cod penal
în infracţiunea de lovire şi alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2) Noul Cod penalca
neîntemeiată.
S-au respins celelalte cereri şi excepţii formulate de către inculpatul AA, ca
neîntemeiate.
Inculpatul AA a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare cu executare pentru
săvârşirea infracţiunii de ultraj prevăzută şi sancţionată de art.239 alin. (2) Cod penal din
1968 cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
I s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor
prevăzute de art.64 lit. a, teza a doua, şi lit. b Cod penal din 1969, pe durata şi în condiţiile
prevăzute de art.71 Cod penal din 1969.
În baza art.19 alin. (1), art.397 alin. (1) Noul Cod procedură penală şi art. 998 Vechiul
Cod civil, s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă BB.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, următoarele:
Prin Rechizitoriul nr. 1624/P/2010 din data de 30.07.2010 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Bacău s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a
inculpatului AA pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art. 239 alin. (2) Cod penal.
Cauza a fost iniţial înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 02.08.2010, sub
numărul 12../180/2010, după care a fost strămutată la Judecătoria Suceava.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 01.03.2010, inculpatul a agresato fizic pe partea vătămată BB, funcţionar public cu atribuţii de control din cadrul Poliţiei
Primăriei municipiului B. - Biroul Inspecţie Comercială, în timp ce aceasta se afla în
exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un
număr de 1-2 zile de îngrijiri medicale.
În primul ciclu de judecată, prin sentinţa penală nr. 489/24.09.2012, pronunţată de
Judecătoria Suceava în dosarul nr. 17../180/2011, instanţa în temeiul art. 239 alin. (2) Cod
penal din 1968, a fost condamnat inculpatul AA, la pedeapsa de 7 (şapte) luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.
În temeiul art. 71 Cod penal din 1968, i s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor
prev. de art. 64 alin. (1) lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal din 1968, pe durata executării
pedepsei principale.
În temeiul art. 81 Cod penal din 1968, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării
pedepsei principale pe o perioadă de 2 ani şi 7 luni reprezentând termen de încercare stabilit
potrivit art. 82 Cod penal din 1968.
În temeiul art. 71 alin. (5) Cod penal din 1968, s-a dispus suspendarea executării
pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În temeiul art. 359 Cod procedură penală din 1968, i s-a atras atenţia inculpatului
asupra prevederilor art. 83 Cod penal din 1968 a căror nerespectare determină revocarea
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măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa
aplicată pentru noua infracţiune.
În temeiul art. 14 rap. la art. 346 Cod procedură penală din 1968 şi art. 998 Cod civil,
s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă BB şi inculpatul a fost obligat la
plata către partea civilă a sumei de 25.000 lei reprezentând daune morale.
În temeiul art. 4 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, s-a admis cererea inculpatului AA de sesizare a instanţei de contencios
administrativ cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate privind Hotărârea Consiliului Local al
Mun. B. nr. ../29.08.2005 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului B. nr. .../28.05.2009.
Împotriva sentinţei penale nr. 489/24.09.2012 a a Judecătoriei Suceava s-a declarat
recurs de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, inculpatul AA şi Baroul B.
Prin decizia penală nr. 87/25.01.2013 a Curţii de Apel Suceava s-a respins, ca
inadmisibil, recursul declarat de către Baroul B. împotriva sentinţei penale nr. 489/24.09.2012
a Judecătoriei Suceava şi s-au admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Suceava şi de inculpatul AA împotriva sentinţei penale nr. 489 din 24 septembrie 2012 a
Judecătoriei Suceava, s-a casat în totalitate sentinţa penală menţionată şi s-a trimis cauza spre
rejudecare Judecătoriei Suceava.
Împotriva sentinţei penale nr. 452/24.11.2014 a Judecătoriei Suceava, a declarat apel
inculpatul criticând-o, printre altele, şi pentru aceea că în propria cale de atac i s-a agravat
situaţia deoarece după casarea cu trimitere spre rejudecare i s-a aplicat pedeapsa închisorii cu
executare în regim privativ de libertate, spre deosebire de pedeapsa închisorii cu suspendarea
condiţionată a executării la care a fost condamnat în primul ciclu de judecată.
Prin decizia penală nr. 219/02.03.2016 a Curţii de Apel Suceava, apelul inculpatului a
fost admis, s-a desfiinţat în parte sentinţa atacată iar, în rejudecare, inculpatul a fost
condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prev. de art. 239 alin. (2) Cod penal din
1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a, art. 76 alin. (1) lit. e teza I Cod penal din 1969 şi art.
5 Cod penal, la pedeapsa de 4 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată condiţionat
potrivit art. 81 - 83 Cod penal din 1969.
Cu privire la critica anterior menţionată făcută de inculpat, Curtea a reţinut
următoarele:
Într-adevăr a fost încălcat principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.
În acest sens, este de observat că în primul ciclu de judecată, prin sentinţa penală nr.
489/24.09.2012 a Judecătoriei Suceava în dosarul nr. 17../480/2011, inculpatul AA a fost
condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj prev. de art. 239 alin. (2) Cod penal din
1969, la pedeapsa de 7 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată condiţionat conform
art. 81 – 83 Cod penal din 1969.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat recurs Baroul B., inculpatul, cât şi Parchetul de
pe lângă Judecătoria Suceava, dar acesta din urmă tot în favoarea inculpatului, solicitând
casarea cu trimitere spre rejudecare întrucât prima instanţă, în mod greşit, a sesizat Tribunalul
Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal cu soluţionarea excepţiei de nelegalitate
a actelor normative respective, deşi potrivit art. 44 din Codul de procedură penală anterior,
chestiunea prealabilă trebuia judecată tot de instanţa penală.
Prin decizia penală nr.87/25.01.2013 a Curţii de Apel Suceava, s-a respins ca
inadmisibil recursul declarat de către Baroul B. împotriva sentinţei penale nr. 489/24.09.2012
a Judecătoriei Suceava şi s-au admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Suceava şi de inculpatul AA împotriva sentinţei penale nr. 489 din 24 septembrie 2012 a
Judecătoriei Suceava, s-a casat în totalitate sentinţa penală menţionată şi s-a trimis cauza spre
rejudecare Judecătoriei Suceava
După cum se observă şi recursul procurorului a fost făcut în favoarea inculpatului,
aspect evidenţiat şi în conţinutul deciziei instanţei de recurs. În aceste condiţii, motivarea
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primei instanţe că recursul procurorului a fost făcut pentru nelegalitate – ceea ce ar permite
aplicarea unei pedepse mai severe decât cea iniţială, nu poate fi primită.
O astfel de interpretare este contrară dispoziţiilor exprese ale art. 418 alin. (2) Cod
procedură penală, care prevăd că în calea de atac a procurorului făcută în favoarea unei părţi,
instanţa de apel nu poate agrava situaţia acesteia, ceea ce presupune că nici după casare cu
trimitere spre rejudecare nu i se poate agrava situaţia.
Cum în rejudecare, prin condamnarea la pedeapsa închisorii cu executare, inculpatului
AA i s-a agravat situaţia (iniţial fiind condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea
condiţionată a executării acesteia), instanţa de apel a procedat în consecinţă.
10. Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată - motiv de nulitate
absolută
Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit
procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, doar dacă la data sesizării instanţei nu
a împlinit 18 ani. Conform dispoziţiilor art. 509 alin. (2) Cod procedură penală, în cauzele cu
infractori minori, „şedinţa de judecată este nepublică”. Aceste ultime prevederi, derogatorii
de la cele ale art. 352 alin. (1) Cod procedură penală, trebuie însă coroborate cu cele ale art.
507 alin. (3) Cod procedură penală, care stipulează că „Inculpatul care a săvârşit
infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu
infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani.”
Relaţionând prezentele aspecte teoretice la cauza dedusă judecăţii, curtea constată că,
pe de o parte, la data sesizării instanţei, inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, iar pe de altă
parte, acesta a fost trimis în judecată şi pentru o infracţiune săvârşită după ce devenise
major, astfel că prevederile art. 509 alin. (1) Cod procedură penală nu-şi găsesc aici
aplicabilitatea. Prin urmare, prima instanţă trebuia să judece cauza în şedinţă publică, sau,
dacă aprecia că se impune, să facă aplicarea prevederilor art. 352 alin. (3),(4),(5)Cod
procedură penală şi să declare şedinţa nepublică, dar numai în şedinţă publică, după
ascultarea părţilor prezente, a persoanei vătămate şi a procurorului, ceea ce în speţă nu a
făcut.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 506 din 20.05.2016)
Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit
procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, doar dacă la data sesizării instanţei nu
a împlinit 18 ani. Conform dispoziţiilor art. 509 alin. (2) Cod procedură penală, în cauzele cu
infractori minori, „şedinţa de judecată este nepublică”. Aceste ultime prevederi, derogatorii
de la cele ale art. 352 alin. (1) Cod procedură penală, trebuie însă coroborate cu cele ale art.
507 alin. (3) Cod procedură penală, care stipulează că „Inculpatul care a săvârşit
infracţiunea în timpul când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu
infractori minori, dacă la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani.”
Relaţionând prezentele aspecte teoretice la cauza dedusă judecăţii, curtea constată că,
pe de o parte, la data sesizării instanţei, inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, iar pe de altă
parte, acesta a fost trimis în judecată şi pentru o infracţiune săvârşită după ce devenise
major, astfel că prevederile art. 509 alin. (1) Cod procedură penală nu-şi găsesc aici
aplicabilitatea. Prin urmare, prima instanţă trebuia să judece cauza în şedinţă publică, sau,
dacă aprecia că se impune, să facă aplicarea prevederilor art. 352 alin. (3),(4),(5)Cod
procedură penală şi să declare şedinţa nepublică, dar numai în şedinţă publică, după
ascultarea părţilor prezente, a persoanei vătămate şi a procurorului, ceea ce în speţă nu a
făcut.
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(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 506 din 20.05.2016)
Prin sentinţa penală nr. 30 din data de 07.01.2016 pronunţată de Judecătoria Botoşani
în dosar nr. 17715/193/2014, s-a reţinut vinovăţia inculpatului A.A. pentru săvârşirea a două
infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), 229 alin. (1) lit. b Cod penal cu
aplicarea art. 113 alin. (3) Cod penal.
S-a constatat că inculpatul a săvârşit faptele în condiţiile concursului de infracţiuni cu
faptele pentru care, prin sentinţa penală 1238/28.05.2015 a Judecătoriei Botoşani, definitivă
prin neapelare la 16.06.2015, i s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru educativ
prevăzută de art. 124 Cod penal pe timp de 1 (un) an și 6 (șase) luni.
În temeiul art. 124 alin. (3) Cod penal, s-a înlocuit măsura internării într-un centru
educativ aplicată prin sentinţa penală 1238/28.05.2015 a Judecătoriei Botoşani cu măsura
internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 3 ani.
A fost condamnat inculpatul A.A. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 228 alin.
(1) Cod penal la pedeapsa de 1 an închisoare.
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa închisorii
de un an, majorată la 2 ani și 6 luni închisoare.
S-a dedus din pedeapsa aplicată durata executată de la 19.03.2015 la zi.
S-a dispus anularea mandatului de executare emis anterior, urmând a se emite un nou
mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.
A fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente B.B., să
plătească părţii civile C.C. suma de 600 lei, daune materiale.
S-a constatat că părțile vătămate D.D. și E.E. nu au formulat pretenții civile în cauză.
Ca şi procurorul, instanţa de fond a reţinut în general că se confirmă săvârşirea
faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A.A., respectiv săvârşirea unei
infracţiuni prev. de art. 228 alin. (1) Cod penal şi a două infracţiuni prev. de art. 228 alin. (1),
229 alin. (1) lit. b Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. (3) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38
alin. (1) Cod penal, reţinându-se în sarcina acestuia că: în seara zilei de 17.02.2013, i-a cerut
persoanei vătămate D.D. cu împrumut telefonul mobil marca LG Optimus E 730 pentru a
efectua o convorbire telefonică, însă ulterior a refuzat să i-l înapoieze, plecând cu telefonul
asupra sa; în noaptea de 04/05.04.2013, în jurul orei 0130, aflându-se în faţa magazinului M.,
s-a întâlnit cu persoana vătămată C.C. din localitate şi, sub pretextul că vrea să sune pe
cineva, i-a luat telefonul mobil marca Samsung Galaxy Mini în valoare de 600 lei, după care a
fugit fără să-l restituie; în ziua de 21.11.2013, în jurul orei 1300, în timp ce se afla pe strada N.
din municipiul X., s-a întâlnit cu persoana vătămată E.E. şi, sub pretextul că vrea să sune pe
cineva, i-a sustras telefonul mobil marca Samsung în valoare de 350 lei.
Împotriva sentinţei penale nr. 30/07.01.2016 a Judecătoriei Botoşani a declarat
inculpatul A.A. criticând-o ca nelegală şi netemeinică.
Prin decizia penală nr. 506/ 20.05.2016 a Curţii de Apel Suceava, în baza art. 421 pct.
2 lit. b Cod procedură penală cu trimitere la art. 281 alin. (1) lit. c Cod procedură penală a fost
admis apelul declarat de inculpatul A.A., desfiinţată în totalitate sentinţa atacată şi trimisă
cauză spre rejudecare Judecătoriei Botoşani.
În temeiul art. 494 alin. (4) Cod procedură penală, au fost menţinute actele şi lucrările
efectuate în cauză până la data de 28.07.2015, inclusiv.
Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:
Inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză pentru săvârşirea, în concurs real:
- a unei infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), 229 alin. (1) lit. b Cod
penal cu aplicarea art. 113 alin. (3) Cod penal (comisă în minorat), constând în aceea că în
seara zilei de 17.02.2013, i-a cerut persoanei vătămate D.D. cu împrumut telefonul mobil
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marca LG Optimus E 730 pentru a efectua o convorbire telefonică, însă ulterior a refuzat să îl
înapoieze, plecând cu telefonul asupra sa;
- a unei infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1), 229 alin. (1)lit. b Cod
penal cu aplicarea art. 113 alin. (3) Cod penal (comisă în minorat), constând în aceea că în
noaptea de 04/05.04.2013, în jurul orei 0130, aflându-se în faţa magazinului M., s-a întâlnit cu
persoana vătămată C.C. din localitate şi, sub pretextul că vrea să sune pe cineva, i-a luat
telefonul mobil marca Samsung Galaxy Mini în valoare de 600 lei, după care a fugit fără să-l
restituie;
- a unei infracţiuni de furt, prev. de art. 228 alin. (1) Cod penal (comisă după
împlinirea vârstei de 18 ani), constând în aceea că în ziua de 21.11.2013, în jurul orei 1300, în
timp ce se afla pe strada N. din municipiul X., s-a întâlnit cu persoana vătămată E.E. şi, sub
pretextul că vrea să sune pe cineva, i-a sustras telefonul mobil marca Samsung în valoare de
350 lei.
Prima instanţă a fost sesizată cu judecarea prezentei cauze la data de 12.12.2014, deci
după ce inculpatul devenise major, prin rechizitoriul nr. 955/P/2013 din data de 17.11.2014 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani.
După finalizarea procedurii de cameră preliminară prin încheierea din data de
12.03.2015, judecătoria a stabilit mai multe termene de judecată succesive. Pentru termenele
din datele de 15.04.2015, 19.05.2015 şi 28.07.2015 (încheieri filele 36, 56 şi 65 dosar fond),
şedinţele de judecată au fost publice. Ulterior acestei date şi fără să fi fost declarată ca atare,
în aplicarea prevederilor art. 352 alin. (3), (4), (5) Cod procedură penală, şedinţele de judecată
au fost nepublice, în încheierile din datele de 01.09.2015, 29.10.2015 şi 24.11.2015 (filele 80,
94 şi 57 dosar fond), dar şi în preambulul sentinţei penale supuse analizei făcându-se
menţiunea expresă „Şedinţă separată cu minori”.
Potrivit art. 352 alin. 1 Cod procedură penală, „Şedinţa de judecată este publică, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege.”
Conform dispoziţiilor art. 509 alin. (2) Cod procedură penală, în cauzele cu infractori
minori, „şedinţa de judecată este nepublică”. Aceste ultime prevederi, derogatorii de la cele
ale art. 352 alin. (1) Cod procedură penală, trebuie însă coroborate cu cele ale art. 507 alin. (3)
Cod procedură penală, care stipulează că „Inculpatul care a săvârşit infracţiunea în timpul
când era minor este judecat potrivit procedurii aplicabile în cauzele cu infractori minori, dacă
la data sesizării instanţei nu a împlinit 18 ani.”
Relaţionând prezentele aspecte teoretice la cauza dedusă judecăţii, curtea constată că,
pe de o parte, la data sesizării instanţei, inculpatul împlinise vârsta de 18 ani, iar pe de altă
parte, acesta a fost trimis în judecată şi pentru o infracţiune săvârşită după ce devenise major,
astfel că prevederile art. 509 alin. (1) Cod procedură penală nu-şi găsesc aici aplicabilitatea.
Prin urmare, prima instanţă trebuia să judece cauza în şedinţă publică, sau, dacă aprecia că se
impune, să facă aplicarea prevederilor art. 352 alin. (3), (4), (5) Cod procedură penală şi să
declare şedinţa nepublică, dar numai în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente, a
persoanei vătămate şi a procurorului, ceea ce în speţă nu a făcut.
Potrivit art. 281 alin. (1) lit. c Cod procedură penală, constituie motiv de nulitate
absolută încălcarea dispoziţiilor referitoare la prezenţa publicitatea şedinţei de judecată, acesta
putând fi invocat, astfel cum se prevede la alin. (2), (3) ale aceluiaşi articol, din oficiu sau la
cerere, în orice stare a procesului.
Stipulează legiuitorul, în alin. (1) al art. 280 Cod procedură penală, că „Încălcarea
dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului
în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.”
Dispoziţiile art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală prevăd că instanţa de apel
procedează la desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi dispune rejudecarea cauzei de către
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instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată atunci când, printre altele, există vreunul din cauzele
de nulitate absolută, astfel cum este cazul în speţă.
11. Condamnarea, în primă instanţă, a unui inculpat aflat sub incidenţa măsurii
preventive a arestului la domiciliu, la o pedeapsă cu închisoarea, cu suspendarea
executării sub supraveghere. Încetarea de drept a măsurii preventive la data
pronunţării sentinţei.
La pronunţarea în primă instanţă a unei hotărâri de condamnare cu suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat
încetează de drept, revenind instanţei de fond obligaţia de a statua sub acest aspect.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, încheierea din 6.06.2016)
Prin rechizitoriul nr. 43../P/2016, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a dispus
trimiterea în judecată a inculpaţilor A. şi B. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în
formă agravată, prevăzută de art. 270 alin. (3) comb. cu art. 274 din Legea nr. 86/2006.
În cursul urmăriri penale, prin încheierea nr. 7 din data de 01.02.2016 judecătorul de
drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Rădăuţi a admis propunerea Parchetului de pe
lângă Judecătoria Rădăuţi şi a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pe o durată de 30 de
zile, începând din 01.02.2016 şi până la data de 01.03.2016, inclusiv.
La termenul de judecată din data de 05.04.2016, prin încheierea nr. 196 pronunţată de
judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, s-a admis cererea
formulată de inculpaţi şi a fost înlocuită măsura arestării preventive luată faţă de aceştia prin
încheierea nr. 7 din 1 februarie 2016, cu măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30
de zile, începând cu data rămânerii definitive a încheierii.
Această măsură a fost menţinută faţă de inculpaţi pe tot cursul judecăţii cauzei în
primă instanţă.
Prin sentinţa penală nr. 260 din data de 10.05.2016 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza art.
396 alin. (1), (2) Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea
infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu
aplicarea art. 396 al. (10) Cod procedură penală şi art. 75 alin. (2) lit. a Cod penal, la pedeapsa
de 2 ani şi 4 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 şi urm Cod penal privind suspendarea sub
supraveghere a executării.
În baza art. 399 Cod procedură penală rap. la art. 218 Cod procedură penală, cu
referire la art. 242 Cod procedură penală, a fost revocată măsura arestului la domiciliu sub
puterea căreia se află inculpatul A., măsură ce s-a dispus că va fi pusă în executare la
rămânerea definitivă a hotărârii.
În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul B.
pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) rap. la art. 274 din
Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală şi art. 75 alin. (2) lit.
a Cod penal, la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 şi urm. Cod penal
privind suspendarea sub supraveghere a executării.
În baza art. 399 Cod procedură penală rap. la art. 218 Cod procedură penală, cu
referire la art. 242 Cod procedură penală, a fost revocată măsura arestului la domiciliu sub
puterea căreia se află inculpatul B., măsură ce s-a dispus că va fi pusă în executare la
rămânerea definitivă a hotărârii.
Dosarul a fost primit la instanţa de control judiciar la data de 01.06.2016 ora 14:30 şi
înregistrat pe rol la data de 02.06.2016, dată la care a fost fixat şi termen de judecată pentru a
se pune în discuţie măsura preventivă sub incidenţa căreia se află inculpatul apelant A.
183

Astfel, la termenul de judecată din data de 06.06.2016, instanţa de apel a pus în
discuţia celor prezenţi legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de
inculpatul apelant A., în dosarul asociat nr. 9../285/2016/a4.
Prin încheierea din data de 06 mai 2016 pronunţată de Curtea de Apel Suceava, în
temeiul art. 241 alin. (11) lit. a Cod procedură penală s-a constatat încetată de drept măsura
arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul A. prin încheierea nr. 196/05.04.2016 a
Judecătoriei Rădăuţi (ds. 9../285/2016/a2), confirmată prin încheierea nr.148/08.04.2016 a
Tribunalului Suceava.
Pentru a dispune astfel, a reţinut curtea, printre altele, că în conformitate cu art. 241
alin.(11) Cod procedură penală, arestarea preventivă şi arestul la domiciliu încetează de drept
şi în următoarele situaţii: a) la pronunţarea în primă instanţă a unei hotărâri de condamnare cu
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau la o pedeapsă cu închisoare cel mult
egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive ori, după caz, a unei
hotărâri prin care s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate; (…) iar potrivit alin.
(3) al aceluiaşi text de lege judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată se pronunţă, prin încheiere motivată, asupra încetării de
drept a măsurii preventive chiar şi în lipsa inculpatului.
Cum prima instanţă, prin sentinţa penală nr.260 din 10.05.2016, a pronunţat o hotărâre
de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în ceea ce-l priveşte pe
inculpatul apelant A., la acea dată a încetat de drept măsura preventivă a arestului la
domiciliu.
12. Admisibilitatea apelului declarat pentru un inculpat decedat în cursul
judecării cauzei în primă instanţă de apărătorul său ales.
Obligaţiile ce decurg din împuternicirea avocaţială includ şi pe aceea de a declara
calea de atac deschisă părţii pe care avocatul o asistă. Acţionând ca apărător al părţii,
apelul poate fi declarat în această calitate şi nu ca reprezentant al titularului acestui drept.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr.772 din21.09.2016)
Prin sentinţa penală nr. 244 din data de 27.04.2016 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi,
în baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f Cod procedură
penală, s-a încetat procesul penal intentat inculpatului O. F. pentru săvârşirea infracţiunii de
contrabandă în formă agravată, prevăzută de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr.
86/2006, ca urmare a decesului acestuia.
În baza art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 25 alin. (1) şi (5) Cod procedură
penală, s-a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la inculpat.
În baza art. 397 alin. (5) Cod procedură penală, s-a menţinut măsura sechestrului
asupra casei de locuit în suprafaţă de 72 mp, valoare de impozitare 41958 lei, situată în
comuna M., jud. S., aparţinând inculpatului O. F..
A fost condamnat inculpatul O. I. pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în
formă agravată, prev. de art. 270 alin. (1), (3) rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu
aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală şi art. 75 alin. (2) lit. b Cod penal, la
pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.
În baza art. 112 alin. (1) lit. a şi b Cod penal, s-a dispus confiscarea cantităţii de 1290
pachete ţigarete marca „Monte Carlo”, provenite din contrabandă, ridicată de la inculpaţi şi
predată la Camera de Corpuri Delicte din cadrul STPF S. conform dovezii seria A nr. 12 din
data de 04.04.2014, precum şi a următoarelor bunuri: a atelajului hipo şi calului de culoare
brun-roşcat, telefonului mobil marca LG, cu seria IMEI 359..., cu acumulator şi cartelă SIM
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Orange ridicat de la O. F., a telefonului mobil marca Samsung, seria IMEI 352..., cu
acumulator şi cartelă SIM Orange, a telefonului marca Nokia, seria IMEI 359.., cu acumulator
şi cartelă SIM „Kievstar” şi a unui cuţit metalic cu lamă de 12 cm, rabatabilă şi mânerul de 14
cm, ridicate de la inculpatul O. I., ca fiind folosite la săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
În baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art.
1357 Cod civil, s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF - Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice şi a fost obligat inculpatul O. I. să-i plătească suma
de 15.024 lei reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, precum şi accesoriile
fiscale aferente conform art. 120 Cod procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la
achitarea efectivă a acestora.
S-au pus în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. (2) Cod penal.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul emis de Parchetul de
pe lângă Tribunalul S, au fost trimiși în judecată inculpaţii O. F. şi O. I. pentru săvârşirea
infracţiunii de contrabandă în formă agravată prev. de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din
Legea nr. 86/2006, constând în aceea că, la data de 01.04.2014, ora 09.26, împreună, au
preluat, deţinut şi transportat, cu un atelaj hipo aparţinând numitului O. F. cantitatea de 1290
pachete ţigarete marca „Monte Carlo”, fără timbru fiscal, introdusă ilegal peste frontiera de
stat a României, de către persoane necunoscute, prejudiciul produs Statului Român fiind
evaluat la suma de 15.024 lei.
Astfel, la data de 01.04.2014, orele 09:26, au fost observate două persoane şi un atelaj
hipo care nu îşi justificau prezenţa pe malul drept al râului S, în apropierea liniei de frontieră.
În jurul orei 09:58, lucrătorii poliţiei de frontieră au fost redirecţionaţi spre centrul
localităţii V., unde se afla atelajul hipo indicat iniţial şi cele două persoane.
S-a procedat la identificarea celor doi ocupanţi ai atelajului hipo, constatându-se că se
numesc O. I. şi O. F., iar în urma controlului corporal au fost găsite asupra numitului O. I.
două telefoane mobile, unul marca Nokia şi unul Samsung, precum şi un cuţit metalic de mici
dimensiuni, iar asupra lui O.F. a fost identificat un telefon marca LG.
În coşul atelajului hipo în care se aflau cei doi au fost identificate, acoperite de fân,
două colete de mari dimensiuni învelite în folie neagră, ce conţineau fiecare câte 5 colete mai
mici. În urma examinării lor a fost identificată cantitatea de 1290 pachete ţigarete marca
„Monte Carlo”, fără timbru fiscal.
Întrebat cu privire la provenienţa ţigaretelor, O. F. a declarat că în urmă cu
aproximativ un an a cunoscut o persoană sub numele „P.”, care venise la el şi a cumpărat o
vacă. Cu această ocazie, „P.” l-a întrebat dacă nu cunoaşte vreo persoană dispusă să transporte
ţigări de contrabandă, făcând schimb de numere de telefon.
În luna februarie 2014 ar fi fost sunat de „P.”, acesta propunându-i să se întâlnească în
Piaţa S., ceea ce s-a şi întâmplat. După ce au consumat mai multe pahare de vodcă, „P.” i-ar fi
dat un telefon mobil marca Nokia, ce avea inserată o cartelă telefonică de provenienţă
ucraineană, spunându-i totodată să facă demersurile necesare în vederea cooptării şi a altor
persoane, interesate să transporte ţigarete de contrabandă.
Din cauza consumului constant şi excesiv de alcool, inculpatul O. F. nu era capabil să
coordoneze transportul de ţigări, drept pentru care l-a cooptat pe O. I., căruia i-a dat telefonul
mobil înmânat de „P.” şi numărul de telefon al acestuia, pentru a ţine legătura cu el şi cu
cetăţenii ucraineni.
După ce în prealabil, potrivit declaraţiei sale, ar mai participat şi la alte transporturi, la
data de 01.04.2014 O.I. a venit la el acasă şi i-a spus că trebuie să-l ajute să ia nişte ţigări de
pe malul râului S, întrucât vorbise cu cetăţeanul ucrainean şi acesta efectuase livrarea.
O. I. s-a deplasat înainte, iar inculpatul l-a urmat, conducând atelajul hipo ce îi
aparţinea, iar în momentul în care a ajuns lângă malul râului, primul a ieşit dintr-o râpă, având
asupra lui mai multe colete pe care le-a încărcat în căruţă.
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Coletele cu ţigări trebuiau să le transporte, potrivit înţelegerii, în apropierea oraşului
S., unde i-ar fi aşteptat un autoturism de culoare argintie, cu portbagajul deschis, în care se
afla suma de 250 lei, ce le revenea drept contravaloare a transportului, potrivit înţelegerii
avute cu „P.”.
Au fost depistaţi de organele de poliţie, care au verificat atelajul hipo şi au găsit
ţigaretele de contrabandă, ei recunoscând şi regretând comiterea faptei.
O. I., audiat în cauză, a confirmat aspectele declarate de către coinculpat, precizând în
plus că la data de 31.03.2014 a fost apelat de un cetăţean ucrainean, pe telefonul mobil dat de
O. F., ce avea inserată o cartelă ucraineană şi care i-a spus că a doua zi vor lăsa, pe malul
râului S., 10 colete cu ţigarete, pe care el trebuia să le transporte în apropierea oraşului S., în
locul numit „LF”, unde ar fi fost parcat un autoturism.
Activitatea infracţională s-a desfăşurat aşa cum a descris-o şi O.F., precizând că, în
timp ce se deplasau spre oraşul S., a primit pe telefonul său un mesaj, precum că „urcă o
maşină la deal”, înţelegând că vine poliţia. A mai arătat că niciodată nu l-a văzut pe acel „P”,
el doar conversându-se telefonic cu acesta, după ce era sunat de cetăţeanul ucrainean, pentru a
stabili locul unde urma să transporte ţigările. Din suma de 250 lei pe care o găseau în
portbagajul autoturismului, ascunsă într-o trusă de pescuit, 100 lei îi revenea lui, iar 150 lei
inculpatului O. F. întrucât acesta se deplasa cu atelajul hipo.
Prin încheierea nr. 99 din data de 3 februarie 2016 a fost finalizată procedura de
cameră preliminară prin constatarea competenţei Judecătoriei R. în soluţionarea cauzei penale
privind pe inculpaţi, legalitatea sesizării cu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Suceava, legalitatea probelor şi actelor de urmărire penală efectuate.
Instanţa a reţinut că potrivit certificatului de deces, la data de 19 ianuarie 2016, a
survenit decesul inculpatului O. F.
La termenul din data de 13 aprilie 2016 a fost prezent inculpatul O. I., asistat de
avocat, care a declarat că recunoaşte fapta pentru care a fost trimis în judecată aşa cum a fot
reţinută în rechizitoriu, solicitând aplicarea procedurii simplificate. Instanţa, considerând că
prevederile art. 375 Cod procedură penală îşi găsesc aplicabilitatea, a admis cererea.
Analizând probele legal administrate în cauză, judecătoria a reţinut aceeaşi situaţie de
fapt expusă în rechizitoriu.
În drept, fapta inculpaţilor de a deţine şi transporta mărfuri care trebuie plasate sub un
regim vamal, respectiv ţigarete, cunoscând că provin din contrabandă sau sunt destinate
săvârşirii acesteia, întruneşte, sub aspectul laturii obiective şi subiective, elementele
constitutive ale infracţiunii de contrabandă, prev. art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006
comb. cu art. 274 din aceeaşi lege, fiind săvârşită de mai multe persoane împreună.
În ceea ce-l priveşte pe inculpatul O. F., s-a reținut că răspunderea penală este
personală şi este condiţionată de existenţa capacităţii de folosinţă a celui acuzat. În cazul
intervenirii decesului, potrivit art. 16 alin. (1) lit. f Cod procedură penală, acţiunea penală nu
poate fi pusă în mişcare, iar dacă a fost pusă, nu poate fi exercitată, ci se stinge, astfel că
instanţa a dispus în consecinţă.
Referitor la inculpatul O. I., a făcut aplicarea prevederilor art. 396 alin. (10) Cod
procedură penală, reţinând totodată în favoarea sa dispoziţiile art. 75 alin. (2) lit. b Cod penal,
potrivit cărora pot constitui circumstanţe atenuante judiciare împrejurările legate de fapta
comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului. În acest sens,
a apreciat ca atare cantitatea mică de ţigarete de contrabandă deţinută, precum şi atitudinea
cooperantă din cursul urmăririi penale, motiv pentru care a aplicat disp. art. 76 alin. (1) Cod
penal în sensul reducerii cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei.
La individualizarea sancţiunii, judecătoria a avut în vedere criteriile generale stabilite
în dispoziţiile art.74 Cod penal.
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Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei aplicată inculpatului O. I.,
a reţinut ca aplicabile dispoziţiile art. 91 Cod penal, conform cărora se poate dispune
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea
cumulativă condiţiilor reglementate de acest text normativ.
În prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea
inculpatului prin prezenta sentinţă fiind de 2 ani şi 4 luni închisoare, iar acesta nu are
antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat
zădărnicirea aflării adevărului, este cunoscut în comunitate ca având o conduită
corespunzătoare, prestează o activitate lucrativă în afara ţării, astfel încât instanţa şi-a format
convingerea că scopul pedepsei principale poate fi atins şi fără executare.
Deşi a dispus încetarea procesului penal cu privire la O.F., ca urmare a decesului,
bunurile care i-au aparţinut şi au fost folosite la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală au
fost supuse confiscării, întrucât pentru se a proceda astfel nu este necesar ca ea să constituie
infracţiune.
În ceea ce priveşte acţiunea civilă alăturată celei penale de ANAF - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice, în baza art. 19, 20, 25 şi art. 393 alin. (3) şi 397 Cod
procedură penală, a admis-o, constatând îndeplinite în persoana inculpatului O.I. condiţiile
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, prev. de art. 1357 Cod civil.
Referitor la inculpatul decedat O. F., cum potrivit art. 25 alin. (5) Cod procedură
penală, în caz de încetare a procesului penal în baza art. 16 alin. (1) lit. f Cod procedură
penală, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, judecătoria a procedat în consecinţă.
Faţă de dispoziţiile art. 397 alin. (5) Cod procedură penală, a dispus menţinerea
măsurii sechestrului asigurător instituit asupra imobilului casă aparţinând inculpatului
decedat, cu menţiunea că aceasta încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce
acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel A. I., avocatul ales al inculpatului decedat O.
F. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În primul rând, se impune a se stabili dacă apelul declarat pentru un inculpat decedat
în cursul judecării cauzei în primă instanţă de apărătorul său ales este sau nu admisibil.
În acest sens, Curtea are în vedere jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
materie, care, prin decizia nr. 1257/27.02.2006 , a arătat că „în cadrul obligaţiilor decurgând
din împuternicirea avocaţială se include aceea de a declara calea de atac deschisă părţii pe
care o asistă. În acest caz, avocatul acţionează ca apărător al părţii la instanţa de apel, iar
recursul poate fi declarat în această calitate şi nu ca reprezentant al părţii, în temeiul
dispoziţiilor legale care prevăd că apărătorul poate declara recurs pentru titularul dreptului de
recurs.
Aşa fiind, recursul declarat de apărătorul C.C. este admisibil.”
Cu trimitere la argumentele evidenţiate de Înalta Curte, dar şi la prevederile art. 409
alin. (1) lit. b, alin. (2) Cod procedură penală, conform cărora pentru inculpat apelul poate fi
declarat şi de către avocat, Curtea a constatat că prezenta cale de atac este admisibilă,
procedând la analiza pe fond a acestuia.
13. Termenul până la care partea civilă poate mări sau micşora întinderea
pretenţiilor civile.
Nefiind edificată cu privire la natura pretenţiilor părţii civile exprimate prin cereri
depuse la dosar pe parcursul urmăririi penale respectiv a judecăţii în primă instanţă, instanţa
trebuie să solicite lămuriri şi nu să procedeze în mod arbitrar la calificarea cererilor ca fiind
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de acordare a daunelor morale, cu consecinţa respingerii cererii de majorare a pretenţiilor
ca tardivă.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr.726 din 02.09.2016)
Prin sentinţa penală nr. 116 din data de 05 aprilie 2016, pronunţată în dosar nr. xxx, a
Judecătoriei Gura Humorului, în temeiul art. 120 Cod penal, s-a aplicat inculpatului C.I.V.,
măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 4 luni pentru
săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. şi ped. de art. 193 alin.2 Cod penal, cu
aplicarea art. 113 alin. (3) Cod penal.
Inculpatul C.I.V. a fost obligat să respecte programul stabilit de Serviciul de
Probaţiune S.
În baza art. 1357 alin. (1) şi (2), art. 1370 şi art. 1372 Cod civil s-a admis acţiunea
civilă formulată de partea civilă A.L.C. şi partea civilă Spitalul Municipal C. şi a fost obligat
inculpatul C.I.V., în solidar cu părţile responsabile civilmente C.M. şi C.C. să plătească părţii
civile A. L. C. echivalentul în lei a sumei de 400 euro reprezentând despăgubiri şi părţii civile
Spitalul Municipal C. suma de 795,99 lei.
S-a respins, ca tardivă, cererea de majorare a pretenţiilor, formulată de partea civilă
A.L.C.
În temeiul art. 398 rap. la art. 274 alin. (2) şi (3) Cod procedură penală, inculpatul C.
I.V. a fost obligat, în solidar cu părţile responsabile civilmente C.M. şi C.C., să plătească
statului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din care suma de 300 lei din cursul
urmăririi penale, iar părţii civile A. L. C. suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Potrivit art. 274 alin. (1) teza a II-a Cod procedură penală rap. la art. 272 alin. (2) Cod
procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 260 lei, a rămas în sarcina
statului urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului S.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că, la data de 08.06.2013, în
jurul orelor 20.00, în timp ce se afla pe strada LVM din oraşul GH, jud. S. l-a lovit pe numitul
A. L. C. cu un briceag în zona spatelui cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un
număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale, faptele întrunind elementele constitutive ale
infracţiunii de loviri sau alte violenţe, prev. şi ped. de art.193 alin. (2) Cod penal.(…).
În ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de fond a reţinut că A. L. C. s-a constituit
parte civilă cu suma de 400 euro fără a preciza în concret natura pretenţiilor, a motivelor şi a
probelor pe care aceasta se întemeiază. A precizat totuşi partea civilă că suma de 400 de euro
este suma solicitată inculpatului pentru a se împăca. Întrucât suma indicată în cuprinsul
declaraţiei din data de 11.06.2013 (fila 20 ds.u.p.) de 400 de euro, reprezintă suma solicitată
de partea civilă pentru împăcare, iar partea civilă nu a arătat că a suferit vreun prejudiciu
material în urma săvârşirii faptei, instanţa de fond a apreciat că natura pretenţiilor solicitate de
persoana vătămată reprezintă daune morale pentru prejudiciul moral suferit. Faţă de această
cerere instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile art. 1391 alin. (1) Cod civil, referitoare la
repararea prejudiciului nepatrimonial, potrivit cărora în caz de vătămare a integrităţii sau a
sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă
familială şi socială. Faţă de aceste aspecte, a apreciat că suma de 400 euro solicitată de partea
civilă este suficientă pentru repararea prejudiciului moral suferit.
Totodată, prima instanţă a constatat că la data de 30.10.2015 a fost primită la dosarul
cauzei o cerere de majorare a pretenţiilor civile de la suma de 400 euro la suma de 1000 de
euro cu titlu de despăgubiri civile pe care a arătat că intenţionează să le dovedească cu
ajutorul martorilor. Deşi partea civilă a arătat că cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 20
alin. (5) lit. b Cod procedură penală, instanţa a apreciat că prin indicarea naturii pretenţiilor şi
a probelor pe care se întemeiază, reprezintă o cerere modificatoare a celei de constituire parte
civilă şi nu doar una de mărire a întinderii pretenţiilor şi cum această cerere nu a fost
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formulată în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 20 alin. (1) Cod procedură penală, respectiv
până la începerea cercetării judecătoreşti, a respins-o ca fiind tardivă (…).
Împotriva acestei sentinţe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a
declarat apel, criticând-o pentru nelegalitate motivat de faptul că în mod greşit instanţa a
respins ca tardivă cererea de majorare a pretenţiilor formulată de partea civilă A.L.C. deşi
aceasta a depus la dosar o cerere prin care şi-a majorat pretenţiile la suma de 1000 euro,
posibilitate conferită de dispoziţiile art. 20 alin.(5) lit. b Cod procedură penală.
Prin decizia nr. 726 din 2 septembrie 2016 a Curţii de Apel Suceava s-a admis apelul
declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, împotriva sentinţei penale
nr.116 din 05 aprilie 2016, pronunţată de Judecătoria Gura Humorului, s-a desfiinţat, în parte,
sentinţa penală apelată, în sensul că s-a înlăturat dispoziţia de respingere ca tardivă a cererii
de majorare a pretenţiilor formulată de partea civilă A. L. C.
S-a admis în parte, acţiunea civilă promovată de partea civilă A. L. C. şi inculpatul C.
I. V. a fost obligat în solidar cu părţile responsabile civilmente C. M. şi C. C. să plătească
acesteia suma de 400 euro cu titlu de daune morale.
Pentru a se pronunţa această decizie s-a reţinut de către Curte că din actele şi lucrările
dosarului rezultă că persoana vătămată A. L. C. s-a constituit parte civilă pe parcursul
urmăririi penale cu suma de 400 euro exprimându-şi prin aceeaşi cerere şi disponibilitatea de
a se împăca cu inculpatul C. I. V. privitor la incidentul din data de 8.06.2013 când a fost
agresată fizic de acesta.
Pe parcursul cercetării judecătoreşti partea civilă şi-a majorat pretenţiile la suma de
1000 euro, indicând ca temei al cererii dispoziţiile art. 20 alin. (5) lit. b Cod procedură penală.
Este real că în cererea formulată în acest sens şi depusă la dosar pe parcursul judecăţii,
partea civilă arată că îşi va dovedi pretenţiile cu martori, însă s-a reţinut că, această precizare
nu poate fi interpretată ca o solicitare de obligare a inculpatului exclusiv la plata de daune
materiale în condiţiile în care şi cele morale pot fi dovedite cu probe testimoniale propuse de
partea interesată în acordarea de despăgubiri în scopul de a-i fi reparat prejudiciul de această
natură ce i-a fost cauzat prin fapta ilicită a persoanei împotriva căreia a formulat plângere
penală.
De asemenea, s-a apreciat că, nici interpretarea dată cererii iniţiale a părţii vătămate,
formulată pe parcursul urmăririi penale, ca fiind o solicitare ce vizează acordarea de daune
morale nu se justifică, cât timp în conţinutul cererii nu se face vreo precizare în acest sens,
motivarea din considerentele hotărârii potrivit căreia suma de 400 euro reprezintă daune
morale întrucât partea civilă nu a arătat că a suferit vreun prejudiciu material neputând fi
primită cât timp, actul medico-legal emis pe numele acesteia confirmă necesitatea unor zile de
îngrijiri medicale pentru vindecarea leziunilor suferite, cu internarea acesteia în spital o
perioadă de timp, fiind de notorietate că acest fapt presupune cheltuieli băneşti şi din partea
persoanei lezate, nu doar a unităţii spitaliceşti.
Nefiind edificată cu privire la natura pretenţiilor părţii civile exprimate prin cele două
cereri, instanţa de fond trebuia să solicite acesteia lămuriri şi nu să procedeze în mod arbitrar
la calificarea cererilor ceea ce a condus la respingerea în mod greşit a pretenţiilor materiale ca
fiind cerute după expirarea termenului prevăzut de art.20 alin. (1) Cod procedură penală.
Aşa fiind şi cum în apelul procurorului, nu s-a solicitat reaprecierea cuantumului
pretenţiilor civile acordate, arătându-se că suma stabilită, de 400 euro este suficientă pentru
repararea prejudiciului cauzat părţii civile intimate A. L. C., în condiţiile în care aceasta nu a
înţeles să promoveze calea de atac, instanţa de control judiciar a procedat la înlăturarea din
sentinţa atacată a dispoziţiei nelegale şi, admiţând în parte acţiunea civilă promovată în cauză,
a menţinut cuantumul daunelor stabilite de prima instanţă în sarcina inculpatului intimat C. I.
V., în solidar cu părţile responsabile civilmente C. M. şi C. C.
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14. Exercitarea acţiunii civile în procesul penal împotriva părții vătămate.
Inadmisibilitate
Acţiunea civilă alăturată unei acţiuni penale se exercită întotdeauna numai împotriva
inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente, nefiind prin urmare posibilă
exercitarea unei astfel de acţiuni şi împotriva persoanei vătămate.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr.891 din 27.10.2016)
Prin sentinţa penală nr 455 din 11 martie 2016, pronunţată de Judecătoria Botoşani în
dosar nr.18../193/2014 a fost condamnat inculpatul E. F., pentru săvârşirea infracţiunii prev.
de art. 193 alin. (2) Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. (1) lit. a Cod penal la pedeapsa de
4.500 lei amendă penală.
În temeiul art.61 alin. (2), (4) lit. c, alin. (6) din Codul penal s-a constatat că amenda
aplicată inculpatului corespunde unui număr de 180 zile - amendă, suma corespunzătoare unei
zile - amendă fiind de 25 lei.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 Cod penal.
A fost obligat inculpatul E. F. să plătească părții civile E. M. suma de 2.500 lei, daune
materiale, 4.000 lei daune morale și 150 lei cheltuieli de judecată, restul pretențiilor civile
fiind respinse ca nefondate.
Inculpatul E. F și partea civilă E. M au fost obligaţi să plătească, fiecare, părții civile
Spitalul Județean de Urgență câte 214,15 lei cu titlu de cheltuieli de spitalizare, și părții civile
S.J.A. B. câte 158 lei, reprezentând cheltuieli de transport și asistență medicală.
A mai fost obligat inculpatul să plătească statului cheltuieli judiciare.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că la data de 18.05.2014, în
jurul orei 0400, persoana vătămată E. M., însoţită de fratele său, E. G., se întorcea pe drumul
sătesc de la discoteca organizată în satul D. Ajungând în apropierea locuinţei lor, aceştia s-au
întâlnit cu martorii M. I. şi M. C., din aceeaşi localitate şi, pe fondul unor relaţii conflictuale
preexistente, au început să-şi adreseze reciproc injurii, cuvinte jignitoare, iar mai apoi s-au
îmbrâncit.
Conflictul a fost observat de inculpatul E. F., vărul martorului M.I., care venea şi el de
la discoteca organizată în sat. Inculpatul a solicitat fraţilor E. G. şi E. M. să-l lase în pace pe
vărul său, însă aceştia nu s-au conformat, ba, mai mult, enervat de intervenţia inculpatului, E.
G.., fratele persoanei vătămate, l-a lovit în mod repetat cu pumnul în zona feţei, apoi a
intervenit şi persoana vătămată E. M. care l-a lovit pe inculpat cu pumnul în zona gâtului.
Observând că fraţii E G şi E. M. nu vor să înceteze agresiunea fizică îndreptată
împotriva sa, inculpatul a sărit gardul în curtea martorului C.G, de unde a luat o bucată de
lemn, apoi a ieşit pe drumul public şi a lovit-o pe persoana vătămată E. M., în mod repetat, cu
bucata de lemn în zona feţei şi a spatelui, E.M. căzând în şanţul drumului.
După ce partea vătămată E. M. a căzut, inculpatul s-a îndreptat spre fratele acesteia, E.
G., pe care l-a lovit cu pumnii şi picioarele.
Conflictul a luat sfârşit, datorită intervenţiei martorilor M. V. şi B. L., care i-au separat
pe fraţii E. şi inculpat din îmbrânceala reciprocă. După consumarea agresiunii fizice atât
inculpatul, cât şi persoana vătămată s-au deplasat la domiciliile lor.
Partea vătămată a fost consultată de medicul legist, în certificatul medico-legal
reținându-se că a suferit leziuni care s-au putut produce prin loviri cu corpuri şi mijloace
contondente şi de corpuri dure, pot data din 18.05.2014, necesitând 8-9 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare.
În perioada 19.05 - 22.05.2014, persoana vătămată E. M. a fost internată la Spitalul
Judeţean de Urgenţă - Secţia Chirurgie.
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Deşi a fost antrenat în conflict, fiind lovit de inculpat, fratele persoanei vătămate,
respectiv martorul E. G., nu s-a adresat Serviciului de Medicină Legală, în vederea eliberării
certificatului medico-legal şi nici nu a depus plângere penală faţă de E. F. pentru comiterea
infracţiunii de „lovire sau alte violente".
Inculpatul E. F., a susţinut că a fost provocat şi lovit de fraţii E. M. şi E. G., dar nu a
solicitat să se efectueze cercetări faţă de aceştia şi nu a depus plângere penală cu privire la
comiterea infracţiunii de „lovire sau alte violenţe", recunoscând că a lovit-o pe persoana
vătămată E. M., însă a fost provocat de atitudinea agresivă a acesteia.
Prima instanţă a reţinut conduita provocatoare a persoanei vătămate E. M, acesta şi
fratele său, E. G., fiind iniţiatorii agresiunii fizice îndreptate împotriva inculpatului E.F, iar
actele materiale de lovire atribuite inculpatului au constituit o ripostă la manifestările violente
ale persoanei vătămate asupra martorului M.I, apoi, odată cu escaladarea conflictului, asupra
sa, astfel încât prima instanță a considerat că în mod justificat s-a reținut în beneficiul
inculpatului E. F. circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. a din Codul penal.
În consecinţă prima instanţă a procedat la sancţionarea penală a inculpatului la
pedeapsa amenzii, având în vedere circumstanţele generale de individualizare enunţate de
dispoziţiile art. 74 Cod penal, precum şi circumstanţele personale ale acestuia.
În ce privește latura civilă, prima instanță a reţinut că partea vătămată E. M. s-a
constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.000 lei, daune materiale, reprezentând analize
medicale, medicamente și tratament medical, suma de 8.000 lei, daune morale, reprezentând
suferința părții civile și 300 lei cheltuieli de judecată.
În ce privește daunele materiale, întrucât din probatoriul administrat a rezultat că
partea civilă E. M. a cheltuit o sumă mai mică decât cea solicitată, dar și faptul că este cea
care a provocat conflictul, considerând că are o culpă în proporție de 50%, prima instanţă a
admis, în parte, acțiunea civilă promovată de aceasta.
Relativ la daunele morale solicitate, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că suferinţele
produse prin fapta inculpatului E. F. au fost de natură a produce traume fizice şi psihice părţii
vătămate, fiind dovedite de numărul destul de mare de îngrijiri medicale de care partea civilă
a avut nevoie pentru vindecare, însă a apreciat că suma solicitată este mult prea mare, reținând
și gradul de culpă a părţii civile care, prin atitudinea sa, a determinat acțiunea inculpatului.
De asemenea, prima instanță a reţinut că Spitalul Județean de Urgență s-a constituit
parte civilă cu suma de 429,654 lei, cheltuieli de spitalizare, iar Serviciul Județean de
Ambulanță s-a constituit parte civilă cu suma de 315,70 lei, cheltuieli de transport și asistență
medicală.
Văzând dispozițiile art. 320 din Legea nr. 95/2006, precum și gradul de culpă al
inculpatului și părții vătămate, instanța de fond a obligat inculpatul E. F și partea civilă E. M.
să plătească, fiecare, părții civile Spitalul Județean de Urgență câte 214,15 lei, cheltuieli de
spitalizare și părții civile S.J.A: câte 158 lei cheltuieli de transport și asistență medicală.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani
şi inculpatul E. F., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie atât sub aspectul modului de
soluţionare a laturii penale cât şi a celei civile.
Prin decizia penală nr. 891 din 27 octombrie 2016 pronunţată în ds. nr.18../193/2014,
Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a admis apelurile dispunând
redozarea pedepsei aplicate inculpatului, reducerea despăgubirilor morale acordate părţii
civile E.M. şi înlăturarea din sentinţă a dispoziţiei de obligare a părţii civile E. M. la plata
sumei de 214,15 lei în favoarea părţii civile Spitalul de Urgenţă şi a sumei de 158 lei în
favoarea părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă.
Curtea a constatat, între altele că, sub aspectul laturii civile, prima instanţă a pronunţat
o soluţie nelegală în ce priveşte dispoziţia de obligare a părţii civile E. M. la plata sumei de
214,15 lei în favoarea părţii civile Spitalul de Urgență, precum şi a sumei de 158 lei în
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favoarea părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă, soluţie criticată pe bună dreptate de
parchet.
Astfel, deşi partea civilă a avut un grad de culpă la producerea prejudiciului cauzat nu
doar ei ci şi celor două părţi civile mai sus arătate, nu poate fi subiect pentru tragerea la
răspundere civilă în propriul proces în care are nu are nici calitate de inculpat şi nici aceea de
parte responsabilă civilmente.
Astfel, potrivit disp. art. 19 alin.(1) şi (2) Cod procedură penală, „(1) Acţiunea civilă
exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei
care face obiectul acţiunii penale.
(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care
se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile
civilmente.”
Analizând textul de lege mai sus citat, rezultă, până la evidenţă, că acţiunea civilă
alăturată unei acţiuni penale se exercită întotdeauna numai împotriva inculpatului şi, după caz,
a părţii responsabile civilmente, nefiind prin urmare posibilă exercitarea unei astfel de acţiuni
şi împotriva persoanei vătămate.
De asemenea, şi dispoziţiile art. 86 Cod procedură penală constituie un argument legal
în sprijinul acestei opinii, dispoziţii potrivit cărora, „Persoana care, potrivit legii civile, are
obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în
solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este
parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente.”
În speţă, persoana vătămată a participat în proces doar ca parte civilă, conform art. 32
Cod procedură penală, neavând deci nici calitatea de inculpat şi nici aceea de parte
responsabilă civilmente pentru a putea fi obligată la plata despăgubirilor civile, aşa cum în
mod greşit a procedat instanţa de fond.
15. Imposibilitatea pentru instanţa sesizată cu acordul de recunoaştere a
vinovăţiei de a interveni asupra pedepsei rezultante pentru care s-a ajuns la un acord
între inculpat şi procuror.
În situaţia în care constată că fapta cercetată în cauză nu poate fi luată în calcul la
stabilirea antecedenţei penale a inculpatului, întrucât la momentul săvârşirii acesteia,
termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării unei pedepse aplicate anterior
se împlinise, pentru această faptă inculpatul fiind reabilitat de drept conform art. 86 Cod
penal din 1969, instanţa sesizată cu acord de recunoaştere a vinovăţiei nu poate interveni
asupra pedepsei rezultante pentru care s-a ajuns la un acord între inculpat şi procuror.
(Secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 982 din 21.11.2016)
Prin sentinţa penală nr. 199 din 28 septembrie 2016, Tribunalul Suceava, în baza art.
485 alin. (1) lit. b teza a II-a Cod procedură penală, a respins acordul de recunoaştere a
vinovăţiei încheiat la data de 26.08.2016 între DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava şi
inculpatul R. A., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art.
2 alin. (1) Legea 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 41 alin. (1) Cod penal,
în dosarul nr. 2..D/P/2016 al DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, şi a trimis dosarul
procurorului în vederea continuării urmăririi penale.
În baza art. 485 alin. (3) Cod procedură penală rap. la art. 208 Cod procedură penală a
constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu şi a menţinut
măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul R.A. prin Încheierea nr.
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147/01.08.2016 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr.
3553/86/2016 şi menţinută prin Încheierea din 31.08.2016 a Tribunalului Suceava pronunţată
în dosarul nr. 3906/86/2016/a1.
Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei din punct de vedere al formei, prima
instanţă a constatat că acesta s-a încheiat în formă scrisă, cuprinzând toate menţiunile
obligatorii prev. de art. 482 alin. (1) lit. a - i Cod procedură penală.
Totodată s-a constatat că au fost respectate disp. art. 480 alin. (1) Cod procedură
penală, acordul vizând o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult
15 ani.
Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei din punct de vedere al temeiniciei
acuzaţiei penale aduse inculpatului R. A., instanţa de fond a constatat că din probele
administrate rezultă date certe cu privire la existenţa infracţiunii de „trafic de droguri de risc”
în modalităţile „procurării, deţinerii, punerii în vânzare şi vânzării de droguri de risc, fără
drept” prev. de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, şi
cu privire la vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii.
În urma analizării probelor administrate în cursul urmăririi penale Tribunalul a reţinut
existenţa situaţiei de fapt expusă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei.
Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei din punct de vedere al sancţiunii,
prima instanţă a apreciat că atât pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare, dar şi
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a şi b Cod penal
pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale au fost în mod corect
individualizate de procuror raportat la circumstanţele concrete ale săvârşirii faptei şi la poziţia
procesuală de recunoaştere a faptei de către inculpat.
Tribunalul a apreciat însă ca incorectă modalitatea de stabilire a pedepsei rezultante de
4 ani şi 4 luni închisoare, ca urmare a analizării antecedenţei penale a inculpatului.
Aşa cum rezultă din fişa de cazier a inculpatului R. A., prin Sentinţa penală nr. 547 din
data de 10.10.2012 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 30.10.2012,
acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a
Cod penal şi art. 76 alin. (1) lit. d Cod penal, şi la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse
marcării, fără a fi marcate prev. de art. 2961 alin. (1) lit. l Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 74
lit. c Cod penal, art. 76 lit. d Cod penal, pedepse care în baza art. 33 lit. b Cod penal, art. 34
lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai
grea 1 an închisoare.
În baza art. 81 alin. (2) Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării
pedepsei rezultante aplicate pe un termen de încercare de 3 ani calculat conform art. 82 Cod
penal.
De asemenea s-a reţinut că prin Sentinţa penală nr. 44 din data de 21.10.2014 a
Tribunalului Covasna, inculpatul R. A. a fost condamnat la pedeapsa principală de 3 ani
închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin. (1)
lit.a teza a II a şi lit.b Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, pe o durată de 2 ani
după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă (faptă din
25/26.06.2012) prev. de art.270 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art.5 Cod
penal.
În baza art. 861 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal, s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit
conform art. 862 Cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal, care începe să curgă de la
data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art.863 Cod penal din 1969 cu aplicarea
art. 5 Cod penal, pe durata termenului de încercare inculpatul R. A. a fost obligat să se supună
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mai multor măsuri de supraveghere şi în baza art. 403 alin. (4) Cod procedură penală, s-a atras
atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are
ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei procurorul a apreciat că în conformitate cu
prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 alin. 1 din Codul penal
din 1969 se impune anularea suspendării condiţionate a pedepsei rezultante de 1 an închisoare
aplicată inculpatului R. A. prin Sentinţa penală nr. 547 din data de 10.10.2012 a Judecătoriei
Suceava.
Tribunalul a apreciat că fapta cercetată în cauza dedusă judecăţii nu poate fi luată în
calcul la stabilirea antecedenţei penale a inculpatului R. A. întrucât la momentul săvârşirii
acesteia (februarie-martie 2016) termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării
pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 547 din data de
10.10.2012 a Judecătoriei Suceava se împlinise, pentru această faptă inculpatul fiind reabilitat
de drept conform art. 86 vechiul Cod penal.
Este adevărat că faptele pentru care inculpatul a fost condamnat cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare prin Sentinţa
penală nr. 547 din data de 10.10.2012 a Judecătoriei Suceava erau concurente cu fapta pentru
care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. 44 din data de 21.10.2014 a
Tribunalului Covasna, ceea ce ar fi atras conform art. 85 vechiul Cod penal anularea
suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală
nr. 547 din data de 10.10.2012 a Judecătoriei Suceava. Anularea însă ar fi operat doar dacă fie
instanţa de executare din oficiu, fie inculpatul ar fi solicitat contopirea pedepselor aplicate
prin sentinţe penale diferite.
Cum acest lucru nu s-a întâmplat până la data săvârşirii faptei care a format obiectul
cauzei analizate, iar fapta cercetată nu a fost săvârşită înainte de împlinirea termenul de
încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată
inculpatului prin Sentinţa penală nr. 547 din data de 10.10.2012 a Judecătoriei Suceava,
Tribunalul a apreciat că în mod greşit s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării
acestei pedepse, cu consecinţa contopirii cu pedepsele aplicate prin Sentinţa penală nr. 44 din
data de 21.10.2014 a Tribunalului Covasna şi cu pedeapsa aplicată prin prezenta cauză.
Curtea de Apel Suceava a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul
Public -D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava şi inculpatul R. A. şi a menţinut sentinţa
apelată, apreciind că în mod corect s-a respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei, cu
aceleaşi argumente vizând modalitatea de aplicare a art. 485 alin. (1) lit. b Cod procedură
penală care nu permite instanţei sesizate cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei să intervină
asupra pedepsei rezultante pentru care s-a ajuns la un acord între inculpat şi procuror.
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