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1. Partaj judiciar. Construcţii a căror edificare a început în timpul căsătoriei, pe terenul
unuia dintre soţi, şi a continuat în timpul concubinajului. Inaplicabilitatea prezumției de
comunitate. Consecințe probatorii
Rezumat :
Aşa cum s-a statuat în doctrina şi practica judiciară în materie, în cazul edificării unei
construcţii de către soţi pe terenul proprietatea unuia dintre ei, imobilul – construcție devine
proprietatea comună a soţilor, iar soţul neproprietar dobândeşte asupra acestuia un drept de
superficie pentru partea aferentă construcţiei.
În situația specială a concubinilor, două prezumții legale intră în conflict. În primul rând,
este vorba de prezumţia instituită prin dispoziţiile art. 482 Cod civil, potrivit cărora „proprietatea
unui lucru mobil sau imobil dă dreptul asupra a tot ceea ce produce lucrul şi asupra a tot ce se
uneşte, ca accesoriu, cu lucrul, într-un mod natural sau artificial”; aceasta operează în ipoteza în
care între proprietarul terenului şi constructor nu există o convenţie sau o altă situaţie legală din
care să rezulte un drept de superficie în favoarea constructorului. În al doilea rând, este vorba de
prezumţia de comunitate prevăzută de dispoziţiile art. 30 din Codul familiei. În acest caz are
prioritate regimul comunităţii, astfel că, indiferent căruia dintre soţi îi aparţine terenul pe care s-a
construit, dacă acea construcţie a fost edificată în timpul căsătoriei, ea va deveni bun comun în
devălmăşie al soţilor.
Deși concubinul nu beneficiază de prezumţia de comunitate asupra bunurilor, prevăzută de
art. 30 din Codul familiei, bunurile dobândite cu contribuţie comună în timpul concubinajului sunt
proprietatea indiviză a concubinilor, în raport cu contribuţia fiecăruia, contribuţie ce se poate
stabili prin orice mijloc de probă.
Aşadar, în cadrul unui astfel de litigiu se impun a fi dovedite: existenţa şi durata relaţiilor de
concubinaj, dobândirea bunurilor în această perioadă şi contribuţia fiecăruia dintre concubini la
dobândirea fiecărui bun în parte, instanţa de judecată având a stabili, pe baza probelor
administrate, modul de dobândire şi regimul juridic aplicabil acestora.
(Decizia nr. 12/23.01.2018, dosar nr. 6754/285/2012*)
Hotărârea:
Prin sentinţa civilă nr. 3891/24.12.2015 Judecătoria Rădăuţi a respins ca tardivă cererea
de completare (întregire) a cererii de chemare în judecată; a disjuns cererea având ca obiect pensie de
întreţinere; a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune; a admis excepţia lipsei calităţii
procesuale active a reclamantei A cu privire la capătul de cerere având ca obiect „partaj bunuri
comune”; a luat act de renunţarea cu privire la judecarea capătului de cerere având ca obiect luarea
măsurilor asiguratorii, a admis în parte acţiunea având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea
regimului matrimonial; a admis în parte cererea reconvenţională. Drept urmare:
A constatat că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, în cote de contribuţie de 50% pentru
fiecare, contravaloarea lucrărilor de edificare a fundaţiei, beciului şi a fântânii în sumă de 30.652,62
lei, la imobilul situat în com. X, nr. y com. x, nr. y.
A constatat că părţile au dobândit în coproprietate, după desfacerea căsătoriei, în cote de câte
50% fiecare, o casă de locuit cu şură şi garaj, situate în com. X, nr. y, în valoare de 124,107,38 lei.
A încetat starea de indiviziune dintre părţi.
A atribuit pârâtului imobilul constând în casă de locuit cu şură şi garaj, situat în com. X, nr. y,
în valoare de 154.760 lei.
A obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 77.380 lei reprezentând contravaloarea
cotei sale.
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A compensat cheltuielile de judecată făcute de părţi.
A dispus restituirea către pârât a sumei de 2400 lei reprezentând taxă judiciară de timbru,
achitat cu chitanţa seria ..., nr. ..../....2015 la Primăria com. X.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanta B şi pârâtul C.
În cauză a formulat cerere de intervenţie accesorie în favoarea pârâtului C, numitul D.
Prin decizia nr. 176 din 15 februarie 2017 Tribunalul Suceava a respins apelul formulat de
reclamanta B. (prin mandatar) împotriva sentinţei civile nr. 3891/24.12.2015, pronunţată în dosar nr.
..../285/2012* al Judecătoriei Rădăuţi, ca nefondat; a respins ca nefondată cererea de intervenţie
accesorie formulată de D.; a admis apelul formulat de pârâtul C împotriva sentinţei civile nr.
3891/24.12.2015 a Judecătoriei Rădăuţi; a schimbat în parte sentinţa şi în consecinţă: a constatat că
valoarea bunurilor supuse partajului este de 120 179 lei (în loc de 154 760 lei); a constatat că
valoarea bunurilor atribuite pârâtului este de 120 179 lei şi a obligat pârâtul să plătească reclamantei
suma de 60 089,5 lei cu titlu de sultă ( în loc de 77 380 lei); a menţinut celelalte dispoziţii ale
sentinţei; a obligat reclamanta să plătească pârâtului suma de 4350 lei cheltuieli de judecată din apel.
Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut următoarele:
Prima instanţă, raportat la cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată, s-a
pronunţat cu privire la minora A ca fiind reclamantă în procesul de partaj. Faptul că aceasta nu are
calitate procesuală activă într-o astfel de acţiune nu este contestat de apelanta reclamantă B.
Corect prima instanţă a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune având în vedere
dispoziţiile art. 728 alin. 1 Cod civil (din 1864), potrivit cărora „Nimeni nu poate fi obligat a rămâne
în indiviziune. Un coerede poate cerere oricând împărţeala succesiunii chiar când ar exista convenţii
sau prohibiţii contrare”, cererea de ieşire din indiviziune fiind astfel imprescriptibilă.
Prin decizia civilă nr. 549/10.06.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.
...../285/2013 în contradictoriu cu părţile din prezenta cauză s-au reţinut cu putere de lucru judecat
următoarele:
„Probele administrate în dosar coroborate cu susţinerile şi recunoaşterile parţiale ale pârâtului
C. au evidenţiat că reclamanta a fost căsătorită cu acest pârât din 05.07.2001, până în data de
18.01.2005, când prin sentinţa civilă nr. 129/2005 a Judecătoriei Rădăuţi s-a dispus irevocabil
desfacerea căsătoriei lor, că ulterior acestui eveniment, au continuat să locuiască împreună până în
anul 2009, timp în care s-a născut şi minora A la data de 21.03.2006 şi că în toată această perioadă au
început edificarea unei case de locuit şi a unei şuri în intravilanul comunei X..
În privinţa acestor imobile, Tribunalul a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 aliniat 2
din Codul familiei potrivit cărora nici unul dintre soţi nu poate înstrăina şi nici nu poate greva o
construcţie ce face parte din bunurile comune, dacă nu are şi consimţământul expres al celuilalt soţ.
Susţinerile pârâtului C. că aceste construcţii au fost edificate după despărţirea prin divorţ de
reclamantă nu au fost primite de instanţa de apel, acestea fiind infirmate de toate probele, respectiv
înscrisurile anexate pricinii.
Astfel cum rezultă din probatoriul cauzei, respectiv certificatul de urbanism nr. 12/13.08.2003
şi autorizaţia de construcţie pentru casă, bucătărie de vară şi şură, a fost eliberată în timpul căsătoriei
părţilor sub nr. 8 din 30.8.2003 şi a fost valabilă până în 14.08.2006, când s-a prelungit cu un an,
respectiv până în 14.08.2007, când părţile, deşi despărţite în drept, în fapt, convieţuiau încă împreună
(potrivit recunoaşterilor pârâtului in întâmpinare, fila 33 ds. fond).
Şi din copia sentinţei civile nr. 3104/2002 a Judecătoriei Rădăuţi (fila 10 dosar fond) rezultă
că încă din anul 2002 pârâtul C. a început edificarea unei gospodării pe suprafaţa de 1000 mp teren
din comuna X., primită prin donaţie de la bunica sa, E.
Că lucrurile stau astfel, rezultă şi din planşele fotografice de la filele 69-72 dosar apel,
potrivit cărora la data de 02.08.2007 locuinţa era edificată la parter, lucrându-se pentru ridicarea
etajului, pentru ca în iulie 2008, când părţile încă erau împreună, să se lucreze la acoperişul acesteia.
Aceeaşi situaţie de fapt, a construirii locuinţei casă în timpul căsătoriei părţilor şi imediat
după divorţ în perioada convieţuirii lor, rezultă şi din recunoaşterea pârâtului PV din întâmpinarea de
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la fila 33 ds. fond, în care a arătat că la ridicarea casei a fost ajutat şi de tatăl şi fraţii reclamantei. Or,
dacă părţile ar fi fost despărţite, în timpul edificării imobilului din litigiu, e de necontestat că familia
reclamantei nu i-ar mai fi dat nici un ajutor în acest sens pârâtului, fiind de notorietate că în
asemenea situaţie de divorţ se produc şi rupturi iremediabile între familiile celor doi foşti soţi, astfel
că e lipsită de credibilitate afirmaţia pârâtului că ar fi fost ajutat de tatăl şi fraţii reclamantei la
edificarea locuinţei în compensare pentru un ajutor dat lor de pârât cu un alt prilej.
În atare situaţie, în contextul celor de mai sus, Tribunalul a reţinut că locuinţa a fost edificată
în timpul căsătoriei părţilor şi finalizată la roşu în timpul convieţuirii lor în fapt, până în anul 2009.”
Faţă de efectul pozitiv al lucrului judecat, aceste constatări jurisdicţionale privind perioada în
care părţile au convieţuit şi cele privind starea de coproprietate asupra imobilului casă şi anexe nu
mai pot fi puse în discuţie în prezenta cauză.
În aceste condiţii, fiind reţinută coproprietatea asupra imobilului situat în com. X, nr. y,
format din casă de locuit, şură cu garaj care include şi lucrările de edificare a fundaţiei, beciului şi a
fântânii, precum şi împrejmuirile este lipsită de relevanţă apărarea părţilor privind izvorul
coproprietăţii, mai ales în condiţiile în care din probele de la dosar nu rezultă că părţile ar fi avut o
contribuţie diferită la dobândirea acestor bunuri.
Pentru aceste motive a fost înlăturată critica apelantului pârât privind perioada convieţuirii
părţilor şi natura juridică a bunurilor supuse partajului, precum şi critica apelantei reclamante privind
natura juridică a lucrărilor de edificare a fundaţiei, beciului şi a fântânii, în sumă de 30.652,62 lei,
care în mod corect au fost incluse în masa de partaj, lucrările şi valoarea acestora regăsindu-se în
imobilul atribuit pârâtului, proprietar exclusiv asupra terenului, conform deciziei civile nr.
549/10.06.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr..../285/2013.
Având în vedere înscrisurile depuse la dosar de părţi, coroborate cu declaraţiile martorilor
audiaţi în cauză şi recunoaşterile parţiale ale părţilor, corect prima instanţă a reţinut că ambele părţi
au obţinut venituri şi au contribuit la edificarea construcţiilor, fiind egală cota de contribuţie a
acestora la dobândirea bunurilor în timpul căsătoriei, cât şi a celor dobândite ulterior, în timpul
convieţuirii.
Înscrisurile de la filele 104, 184-199 dosar fond atestă veniturile realizate de pârât în
Germania, în anul 2007 luna decembrie, în anul 2005 în lunile octombrie, noiembrie şi în anul 2006
în lunile martie, aprilie, mai. De asemenea, înscrisurile ataşate la filele 150-155 dosar fond atestă
faptul că şi reclamanta a lucrat în străinătate în perioada 2002-2008, fiind remunerată.
Aceste înscrisuri se coroborează cu declaraţiile martorei F., care a arătat că reclamanta a
lucrat la ea şi la o vecină în Germania din anul 2002 şi lucrează şi în prezent (declaraţia fiind dată în
anul 2013). De asemenea, aceasta a arătat că şi pârâtul a lucrat pentru o perioadă scurtă la ea, dar şi
în altă parte.
Martorul G. a arătat că pârâtul a lucrat şi înainte de căsătorie în Germania şi a câştigat bani, a
văzut în 1998 în curtea părinţilor pârâtului grinzi, căpriori, scânduri care au fost folosite la
construcţia casei şi anexelor. De asemenea, martorul a arătat că trecea pe lângă imobilul care se
construia când mergea la serviciu şi a văzut că la imobil lucrau fratele pârâtului, socrul şi un cumnat.
Şi pe reclamantă a văzut-o în perioada când se lucra la imobil de două ori.
Şi martorul H. a arătat că reclamanta a lucrat în Germania după desfacerea căsătoriei, nu
cunoaşte dacă a lucrat şi anterior, iar pârâtul a lucrat şi înainte de căsătorie în Germania. Pârâtul avea
cumpărate înainte de căsătorie materiale de construcţie, lemn şi fier beton, care erau depozitate la
părinţii săi, fiind folosite la edificarea imobilului.
Martorul a arătat că în toamna anului 2005 ambele părţi erau la edificarea unei anexe şi a unui
garaj. Acesta a menţionat că în toamna anului 2005 era turnată o temelie la bucătăria de vară, care
ulterior a fost inclusă în temelia casei, care a fost edificată ulterior, în anii 2006-2007, când l-a văzut
pe pârât lucrând cu fratele şi un cumnat. De la pârât, martorul cunoaşte că a fost ajutat la lucrările de
zidărie şi de către rude ale reclamantei.
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Declaraţiile martorilor G. şi H. au fost analizate prin raportare şi la situaţia de fapt reţinută din
înscrisul ataşat la fila 288 apel, care atestă faptul că în anul 1999 pârâtul a cumpărat un teren în
suprafaţă de 5200 mp în intravilanul comunei X., conform contractului de vânzare cumpărare nr.
2279 din 26.06.1999.
Martora I. a arătat că în timpul căsătoriei părţile au început construcţia unei case situate în X.,
fiind ajutate de tatăl şi fraţii reclamantei atât cu bani, cât şi prin munca efectivă.
Şi această martoră a confirmat că ambele părţi au lucrat în Germania, iar o perioadă, în anul
2006 pârâtul, fiind bolnav, a stat la părinţii reclamantei împreună cu fetiţa, timp în care reclamanta se
afla la muncă în Germania.
Martorii J. şi K. au susţinut că L., tatăl reclamantei, a ajutat la edificarea casei.
Raportat la aceste probe, care atestă faptul că la edificarea imobilelor au contribuit ambele
părţi, că în perioada 2001-2009 părţile au convieţuit în calitate de soţi şi apoi de concubini, este lipsit
de relevanţă faptul că pe chitanţele de plată a materialelor de construcţie, buletinele de schimb
valutar figurează doar pârâtul. De asemenea, înscrisurile depuse de reclamantă atestă faptul că fraţii
ei, care lucrau în străinătate, au depus în contul tatălui, L., diverse sume de bani, însă doar aceste
înscrisuri nu pot face dovada susţinerii reclamantei în sensul că aceste sume au fost folosite pentru
edificarea construcţiilor.
Faptul că reclamanta în anul 2011, în timpul căsătoriei cu actualul soţ, a dobândit un imobil în
Germania nu prezintă relevanţă în prezenta cauză sub aspectul cotei de contribuţie la dobândirea
imobilului în litigiu, care a fost edificat în perioada 2002-2008.
În ceea ce priveşte valoarea bunurilor asupra cărora s-a constatat o stare de indiviziune,
tribunalul a avut în vedere că a fost stabilită de prima instanţă în baza raportului de expertiză
întocmit în cauză de expert M.
Astfel, s-a constatat că valoarea de circulaţie totală a bunurilor care compun masa de partaj
este de 154 760 lei, din care, potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză de expert M., valoare
casă 104.339 lei, valoare garaj şi şură 43.428 lei şi valoare împrejmuiri 6280 lei.
Prin cererea de apel pârâtul aduce critici în ceea ce priveşte valoarea construcţiilor casă, garaj
şi şură stabilită de expertul tehnic M., fără însă a formula critici cu privire la valoare împrejmuirilor,
care, nefiind contestată, va fi menţinută ca fiind corect stabilită.
În ceea ce priveşte valoarea casei, garajului şi şurei, tribunalul a avut în vedere lucrarea
întocmită de expertul CS, înlăturând concluziile expertului M., care la stabilirea valorii de circulaţie
a imobilului a utilizat Catalogul de preţuri Rpcp/1980 .
Astfel, s-a reţinut valoarea de 37.100 lei pentru şură şi garaj şi valoarea de 76.800 lei pentru
casă. În ceea ce priveşte valoarea casei, tribunalul a avut în vedere valoarea de 76.800 lei, apreciind
ca fiind întemeiată apărarea reclamantei în sensul că se impune a fi reţinută o corecţie de 10%
privind puterea de cumpărare (regăsită în expertiza E., care nu a fost contestată sub acest aspect de
către pârât), faţă de 20% evidenţiată de expertul N.
Prin urmare, valoarea bunurilor supuse partajului este de 120. 179 lei, din care 37.100 lei
pentru şură şi garaj, 76.800 lei pentru casă şi 6280 lei împrejmuiri.
Fiind stabilit că asupra întregului imobil în litigiu există o stare de indiviziune, că părţile au o
contribuţie egală la dobândirea acestui imobil, la stabilirea valorii bunului inclus în masa de partajat
prezintă relevanţă valoarea de circulaţie, care a fost stabilită de expert prin raportare la un ansamblu
de criterii şi nu exclusiv în baza devizului de lucrări sau a valorii materialelor.
Referitor la critica privind respingerea ca tardivă a cererii pârâtului-reclamant de a-şi
completa cererea reconvenţională, în sensul includerii la partaj a unui imobil dobândit de reclamantă
în Germania după despărţirea lor în fapt, aceasta nu este întemeiată, întrucât cererea completatoare
nu a fost formulată în termenul procedural prevăzut de art. 132 din vechiul Cod de procedură civilă,
respectiv până la prima zi de înfăţişare, iar partea adversă s-a opus la această completare a acţiunii.
Or, în lipsa consimţământului părţii adverse este tardivă modificarea cererii reconvenţionale, care nu
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s-a realizat la prima zi de înfăţişare, astfel că soluţia primei instanţe sub acest aspect este legală şi
temeinică.
Prevederile art. 673 ind.7 C.pr. civ. de la 1865 invocate de apelant prin motivele de apel nu
sunt aplicabile, din moment ce în cauză nu a fost pronunţată o încheiere de admitere în principiu.
Cu privire la cheltuielile de judecată, acestea corect au fost compensate, având în vedere că
pretenţiile părţilor au fost admise în parte, având în vedere cota de contribuţie şi cuantumul acestor
cheltuieli reprezentând taxă de timbru, onorariu expert, onorariu traducător şi onorariu avocat
(reclamanta - suma de 6055 lei din care 3615 lei taxă de timbru (600 lei onorariu avocat, 940 lei
onorariu traducător, cheltuieli de transport 900 lei şi pârâtul-suma de 6077 lei din care 1807 lei taxă
de timbru, 2270 lei onorariu expert şi 2000 lei onorariu avocat). Suma de 759,90 euro nu a fost
inclusă în cheltuieli de judecată întrucât s-a apreciat că aceste cheltuieli de transport nu au fost
efectuate exclusiv pentru participarea la şedinţa de judecată, faţă de data sosirii şi cea a plecării
(13.04.2013-20.04.2013), prezumându-se că această călătorie a fost efectuată în vederea petrecerii
vacanţei de primăvară.
Faţă de limitele în care a fost admis apelul pârâtului, având în vedere că cererea de intervenţie
face referire cu prioritate la cota de contribuţie a pârâtului, tribunalul a respins ca nefondată cererea
de intervenţie formulată de D., persoană către care pârâtul a înstrăinat terenul în litigiu.
În temeiul art. 274 - 276 Cod de procedură civilă, având în vedere criticile parţial întemeiate
formulate de pârât, cota asupra bunurilor supuse partajului, tribunalul a obligat reclamanta să
plătească pârâtului suma de 4350 lei cheltuieli de judecată din apel, reprezentând parte din taxa de
timbru, onorariu expertiză şi onorariu avocat.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta şi pârâtul.
În motivare, reclamanta a arătat că hotărârea instanţei este nelegală şi netemeinică sub
aspectul cheltuielilor de judecată, pentru următoarele motive:
Instanţa de fond a admis proba cu martorul F. (cetăţean de origine germană în vârstă de 80 de
ani - declaraţia acesteia de la fila 453-dosar fond), care a venit în vacanţa de primăvară în România
exclusiv pentru data de 16.04.2013, când trebuia să fie prezentă în instanţă pentru a depune mărturie.
Trebuie avute în vedere posibilitatea obţinerii biletelor de călătorie dinspre Germania România şi retur Germania, dar şi valoarea acestora (data obţinerii biletelor de avion, 13.04.2013 20.04.2013, au fost singurele zile cu locuri libere apropiate datei de 16.04.2013) şi data procesului,
când reclamanta putea asigura prezenţa martorei la proces.
Referitor la onorariu avocat, conform chitanţelor nr. 50 din 15.05.2013 în valoare de 600 lei
şi nr.52 din 16.05 2013 în valoare de 1000 lei, rezultă 1600 lei asistenţă judiciară şi nu 600 lei, cum a
stabilit nelegal instanţa de apel prin decizia recurată.
Faţă de aceste motive şi înscrisuri - bilete de avion + chitanţe onorariu avocat, solicită
admiterea recursului în sensul obligării pârâtului C. la plata cheltuielilor de judecată în sumă de
759,90 euro - bilete avion şi 1000 lei onorariu avocat (chitanţa nr.52 din 16.05.2013).
La rândul său, pârâtul, prin recursul declarat, a arătat următoarele:
I. Referitor la art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă „când instanţa, interpretând greşit actul
juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia”,
apreciază că în mod greşit instanţele de apel şi fond au stabilit că atât în timpul căsătoriei, cât şi după
desfacerea căsătoriei părţilor, acestea au dobândit în cote egale de 50% imobilul-construcţie situat în
X., număr cadastral z cu casa C1 şi şura C2, înscris în CF nr. z a comunei X.
Încetarea regimului matrimonial a avut loc odată cu depunerea acţiunii de divorţ, în data de 9
decembrie 2004, acţiune soluţionată prin sentinţa civilă nr. 129 din 18 ianuarie 2005, iar prezenta
acţiune a fost depusă în 11 decembrie 2012.
În perioada 2005-2011 apelanta-reclamanta nu a revendicat vreo cotă-parte din casa ridicată
de pârât, dar mai mult, s-a recăsătorit în 2009 şi şi-a cumpărat pe numele ei, în 2011, înainte de
introducerea prezentei acţiuni, o casă cu parter şi etaj în Germania, str. yy nr. 1, loc. XX,
achiziţionată în data de 4 august 2011 (foto de la fila 377).
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Bunurile dobândite în timpul căsătoriei, în perioada 05.07.2001-19 ianuarie 2005, în
devălmăşie sunt: contravaloarea sumei de 4.146,95 lei, echivalentul sumei de 930 EURO,
reprezentând temelia unei bucătării de vară.
Bunurile dobândite după încetarea regimului matrimonial, din 9 decembrie 2004 şi până în
noiembrie 2008, când reclamanta-pârâtă s-a mutat direct în casa actualului soţ, urmează regimul
bunurilor dobândite pe cote-părţi, iar din probele administrate şi declaraţiile părţilor nu rezultă
intenţia comună a părţilor de a dobândi în cote egale bunuri şi că foştii soţi ar fi dorit să se
recăsătorească, aşa cum declară reclamanta în întâmpinarea depusă în 2010 (în dosarul nr.
5718/285/2011 având ca obiect vizitare minor - fila 78), unde reclamanta face menţiunea că în
perioada 2005-2008 nu a avut bani şi s-a aflat într-o situaţie extremă, pe când în prezenta cerere
afirmă că ar fi avut foarte mulţi bani şi că a contribuit la construcţia casei.
Raportând această situaţie la perioada construcţiei şi la data naşterii copilului, trebuie de
observat că în vara anului 2006, din susţinerile lui B., ea muncea doar pentru a se întreţine, neavând
posibilitatea de a edifica o casă, fiindcă se afla într-o situaţie extremă. De asemenea, tot în cadrul
acestei întâmpinări, sus numita susţine că relaţiile dintre foştii soţi erau răcite, situaţie în care
reclamanta a exclus posibilitatea reluării căsătoriei. În aceste condiţii, d-na B., cu trimitere la
întâmpinarea ce a întocmit-o şi semnat-o personal, confirmă că nu ar fi avut niciun interes să
investească o sumă de bani în vederea edificării construcţiilor pe terenul proprietatea exclusivă a
soţului la data respectivă, fiindcă nu avea cu ce să participe, banii fiindu-i necesari doar pentru
întreţinerea sa şi a copilului, precum şi sub aspect matrimonial, fiindcă relaţiile dintre foştii soţi erau
iremediabil vătămate şi erau separaţi în fapt.
Abia după anii 2008, aşa cum menţionează şi martorii O. şi P (declaraţiile de la filele 79-81,
cât şi de la fila 368, date în dosarul penal din Germania, fila 361), reclamanta şi-a găsit un serviciu
permanent prin îngrijirea unor persoane în vârstă, printre care a martorei F. Cu privire la declaraţia
acestei martore, roagă să se aibă în vedere faptul că este o persoană foarte în vârstă, de peste 80 de
ani, persoană pe care reclamanta o îngrijeşte, astfel că este uşor influenţabilă, iar în declaraţia dată
face confuzii cu privire la momentul îngrijirii, care în realitate a fost după anul 2008.
Faptul că părţile au convieţuit, sporadic, o perioadă de timp după divorţ dovedeşte în mod
automat că bunurile achiziţionate în timpul concubinajului au fost în mod egal. În plus, instanţele nu
au reţinut şi faptul că părţile s-au despărţit din punct de vedere financiar în anul 2004, în momentul
în care reclamanta a fost plecată în Anglia, aşa rezultă din biletul de avion pe numele reclamantei
aflat la fila 138, după ce reclamanta a cheltuit, personal, în Anglia suma de peste 3000 euro din banii
comuni, de unde l-a sunat pe pârât să-i spună că şi-a găsit un alt soţ, fiind şi motivele pentru care
relaţiile dintre soţi au fost definitiv şi iremediabil vătămate, chiar dacă hotărârea de divorţ nu a fost
motivată dar, altfel, divorţul părţilor nu s-ar justifica, cât şi faptul că părţile nu s-au recăsătorit
ulterior, după ce s-a născut şi copilul rezultat din afara căsătoriei.
Pe de altă parte, au trecut mai bine de trei ani de la data despărţirii în fapt, 6 noiembrie 2008
şi până în data de 12 decembrie 2012, introducerea prezentei cereri de partaj.
Conform declaraţiei date de reclamanta B. personal la Poliţia din Germania, declaraţie aflată
la fila 90, după reluarea convieţuirii (sporadice) a părţilor, între anii 2006 – 2008, s-au separat
definitiv în data de 6 noiembrie 2008, când reclamanta s-a mutat la domiciliul actualului soţ, situat în
Germania (domiciliu pe care reclamanta l-a şi declarat ca fiind domiciliul său în acţiunea principală).
Constatarea instanţei de apel că părţile s-au separat definitiv în anul 2009 este eronată,
deoarece conform declaraţiei date de reclamantă personal la Poliţia din Germania (fila 90 dosar),
după reluarea convieţuirii părţilor, între anii 2006 – 2008, acestea s-au separat definitiv în data de 6
noiembrie 2008, când reclamanta s-a mutat la domiciliul actualului soţ.
În plus, din actele eliberate de Primăria din Germania în data de 1.02.2009 – viza de flotant,
cât şi fotografiile reclamantei împreună cu actualul soţ din 2008 (de pe zidul casei, pe când casa nu
avea instalate geamuri termopan), acte depuse la dosar, rezultă că intimata locuia de la sfârşitul
anului 2008 cu actualul soţ. Faptul că există unele fotografii ale părţilor cu copilul lor minor, acestea
8

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

au fost făcute în scop de amintire şi de câte ori apelantul se întâlnea cu copilul la aniversări sau la
alte ocazii se imortaliza evenimentul printr-o fotografie sau video. Şi în prezent sunt făcute fotografii
împreună cu minora, iar în 2012, când fetiţa a început şcoala, reclamanta a venit singură cu copilul şi
au fost făcute mai multe fotografii, ambii părinţi împreună cu copilul lor, dar acestea nu dovedesc că
părţile convieţuiesc.
În consecinţă, în valoarea imobilului nu trebuie inclusă suma reprezentând geamurile şi uşile
de termopan, instalate după separarea părţilor.
Îşi menţine poziţia cu privire la excepţia prescripţiei privind dreptul de a solicita un drept de
creanţă, excepţie care nu priveşte acţiunea de partaj, întrucât acţiunea de ieşire din indiviziune este
imprescriptibilă, conform art. 728 alin. 1 din fostul Cod civil.
Întrucât apelanta reclamantă nu a întreprins nici un act de întrerupere a prescripţiei de la data
divorţului, pronunţat în 18.01.2005, şi până la introducerea prezentei acţiuni, din 2012, timp în care
s-au scurs mai mult de 3 ani, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958, aplicabil cauzei de faţă,
dreptul de a solicita o sumă de bani reprezentând contravaloarea cotei de contribuţie dobândite în
timpul căsătoriei la imobilul construcţie ridicat pe terenul proprietatea unui terţ, situat în comuna X.,
nr. y, s-a prescris.
I. Art. 304 pct. 9: timpul mare (mai bine de 7 ani) scurs de la divorţul părţilor, din ianuarie
2005 şi până la data introducerii cererii de partaj, 11 decembrie 2012, dar şi cei 4 ani de la data
separării definitive şi mutării reclamantei în casa actualului soţ, unde avea din data de 01.02.2009
viza de flotant, arată interesul acesteia pentru acest imobil în litigiu.
În realitate, reclamanta a permis să treacă un atât de lung timp în scopul ca pârâtul să
finalizeze singur construcţia, pentru ca apoi să promoveze acţiunea de partaj.
Nu este nici în asentimentul opiniei instanţei de apel precum că dobândirea imobilului din
Germania la 1 an şi 8 luni după căsătoria cu dl. R.. nu ar prezenta relevanţă în prezenta cauză, ci
dimpotrivă, din mai multe considerente:
Obiceiurile de nuntă în Germania nu sunt ca în România, ci se face o mică masă între rudele
şi persoanele apropiate la un restaurant, iar persoanele invitate nu oferă bani, ci cadouri, astfel că
afirmaţia că au primit mulţi bani la nuntă este mincinoasă.
Dl. R. este în vârstă de peste 50 ani, funcţionar la stat şi are un venit în jur de 2000 euro, din
care trebuie să achite pensie de întreţinere pentru mai mulţi copii din căsătoriile anterioare şi o are în
îngrijire şi pe mama acestuia, cu care locuiesc.
D-na B. a lucrat ca menajeră şi nu a avut un venit consistent, ca în domeniul IT sau medicină,
ca să-şi poată permite să-şi cumpere o casă într-un termen atât de scurt; în plus, avea un copil minor
care o împiedica să lucreze chiar şi un program normal de 8 ore pe zi.
De asemenea, reclamanta nici nu avea cum să contribuie fizic la construcţie, aşa cum a
declarat martora acesteia, J., pentru că în vara lui 2005 era însărcinată cu fetiţa şi în data de 21 martie
2006 a născut - perioadă în care s-a ridicat casa, - iar în anii următori, 2007-2008, s-a ocupat de
creşterea copilului.
Actele ce fac dovada achiziţionării acestui imobil din Germania până la depunerea prezentei
acţiuni, imobil în valoare reală de circa 100.000 euro, în mod exclusiv numai pe numele reclamantei,
(nu ştim dacă în rate prin bancă sau cash) la numai un 1 şi 8 luni după recăsătorirea cu R., nu au fost
reţinute nici măcar ca înscrisuri în apărarea pârâtului, în sensul probei scopului utilizării reale a
banilor pe care reclamanta-pârâtă afirmă că i-a câştigat în Germania.
Pe de altă parte, reclamanta nu a dovedit cu niciun contract de muncă, chiar şi parţial,
veniturile pe care afirmă că le-ar fi obţinut în Germania, însă a "disecat" contractele de muncă ale
pârâtului, încercând să dovedească faptul că acesta nu ar fi realizat venituri suficiente. Însă, pârâtul a
început să meargă în Germania din anul 1993 şi când s-a căsătorit cu reclamanta, în anul 2001, avea
deja bani să-şi facă trei case, nu una, după cum a declarat martorul E., iar intenţia acestuia din anul
1992, aşa cum rezultă şi din documentaţia depusă la dosar, era să-şi construiască o casă pe terenul
primit de la bunica lui.
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Expertiza care trebuie luată în calcul în prezenta cauză este expertiza întocmită de expert ing.
evaluator şi ANEVAR.
Atât timp cât s-a admis în apel o nouă expertiză, expertiza dlui M. a fost înlăturată. Astfel,
valoarea care ar trebui luată în calcul este de 81.989,25 lei (93.022-11.989,25 lei) pentru construcţia
situată în X, număr cadastral z, cu casa C1 şi şura C2 înscris în CF nr. z a comunei X.
La pronunţarea soluţiei solicită a se avea în vedere şi cele două declaraţii false ale martorelor
apelantei-reclamante, declaraţiile d-nelor S. (în prezent decedată) şi T., fila 151 dosar fond, coroborat
cu filele 56-57 dosar apel, unde d-na S. menţionează în faţa unui judecător din Germania cum că nu a
văzut-o în ultimii trei ani pe apelantă, iar declaraţia de la fila 151 nu este scrisă de aceasta. Se poate
observa în declaraţie chiar şi numele greşit, de .., menţionat de făptuitorul infracţiunii de fals, în loc
de .., cum este corect.
Apoi, dna P., propusă ca martoră în apel (fila 106 verso dosar apel), în urma plângerii penale
formulată de dl. .. la Poliţia din K a declarat că d-na B. nu a lucrat la soacra ei şi nici nu a primit
bani, Procuratura din K, Germania apreciind ca fiind un punct de sprijin în favoarea unei tentative de
înşelătorie în cadrul procedurii din România.
Dacă în acest moment s-ar lua amprentele dnei B.. în Germania, s-ar putea constata că aparţin
numitei V., persoană reală, de aprox. aceeaşi vârstă cu reclamanta şi care domiciliază în com. ...,
fiind vecina familiei L., părinţii reclamantei, pentru că în luna aprilie 2003 reclamanta a fost prinsă în
flagrant săvârşind infracţiunea de furt dintr-un magazin şi a dat declaraţii false privind identitatea sa
la Poliţia din Germania. Mai mult, a evadat din Centrul pentru femei, unde a fost dusă de Poliţie în
vederea expulzării, şi a venit la domiciliul din Germania al pârâtului, de unde nu a mai ieşit din casă
până când s-a reîntors în România.
A arătat că reclamanta nu putea formula o acţiune privind partajul bunurilor în coproprietate,
deoarece bunurile fiind edificate pe terenul său, reclamanta putea să-şi valorifice drepturile doar pe
calea unui drept de creanţă. Or, tocmai lămurirea acestui aspect nu a fost preocuparea instanţei,
motiv de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, ce vizează greşita
aplicare a dispoziţiilor art. 728 alin. 1 Cod civil de la 1864, art. 644 Cod civil de la 1864.
În mod greşit instanţa a reţinut, în motivarea respingerii apelului, efectul pozitiv al puterii de
lucru judecat, deşi această excepţie nu a fost invocată de reclamantă şi nici nu a fost pusă în discuţia
părţilor. Nulitatea reţinută prin decizia menţionată de instanţa de apel s-a bazat pe un viciu de formă,
nu de fond; având în vedere data când a fost eliberată autorizaţia de construire, instanţa nu a
administrat în acel dosar probe privind modul de edificare a construcţiilor. Chiar dacă s-a reţinut,
fără nici un temei legal, că bunurile din perioada concubinajului ar fi fost dobândite în coproprietate,
în cote de contribuţie egale, instanţa trebuia să analizeze faptul că, în cazul coproprietăţii, părţile
trebuie să dovedească contribuţia efectivă pentru fiecare bun. Cu privire la contribuţia sa, instanţa de
fond nu a analizat faptul că el a lucrat efectiv la imobil şi că reclamanta nu a dovedit că banii puţini
primiţi de la tatăl ei (7900 euro) ar fi fost folosiţi la construcţie. Drept urmare, reclamantei nu i se
putea stabili o cotă de contribuţie egală cu a lui, hotărârea astfel pronunţată necuprinzând motivele pe
care se sprijină, iar unele dintre motive fiind contradictorii, motiv prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod
procedură civilă.
Având în vedere cele de mai sus, solicită admiterea recursului în sensul de a se constata că
bunurile dobândite în timpul căsătoriei (perioada 05.07.2001- 19 ianuarie 2005) sunt: contravaloarea
sumei de 4146,95 lei, echivalentul sumei de 930 euro, reprezentând temelia unei bucătării de vară,
iar bunurile dobândite după desfacerea căsătoriei (în perioada 19.01.2005- 06.11.2008), pe cote-părţi,
sunt: construcţia situată în X. număr cadastral z, cu casa CI şi şura C2 înscrise în CF nr. z a comunei
X., în valoare de 81.989,25 lei (93.022-11.989,25 lei), şi a se stabili o cotă majoritară pentru el.
În drept, a invocat art. 299 şi urm. din vechiul Cod de procedură civilă. Solicită cheltuieli de
judecată.
Prin întâmpinările formulate, fiecare dintre părţi – reclamantă şi pârât – a solicitat respingerea
recursului declarat de partea adversă. În cadrul dezbaterilor, pârâtul prin apărător a solicitat
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respingerea recursului declarat de reclamantă ca inadmisibil, deoarece dreptul de a solicita cheltuieli
de judecată de la prima instanţă s-a prescris, aceste cheltuieli fiind efectuate la nivelul anului 2012,
iar apelul acestei părţi fiind respins. A apreciat că reclamanta ar fi putut solicita în recurs astfel de
cheltuieli doar dacă apelul său ar fi fost admis.
Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate de părţi, în raport de
lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
În conformitate cu dispoziţiile art. 3021 alin. (1) lit. c) Cod procedură civilă (de la 1865,
aplicabil în speţă, în raport de data acţiunii introductive de instanţă), modificarea sau casarea unor
hotărâri în calea extraordinară de atac a recursului se poate cere, numai pentru motive de nelegalitate,
în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 – 9 Cod procedură civilă.
Criticile privind modul de apreciere a probelor administrate în cauză, respectiv stabilirea
situaţiei de fapt din speţă vizează netemeinicia, iar nu nelegalitatea hotărârii atacate, neputând fi
analizate în această cale de atac.
Cu referire la recursul declarat de reclamantă, Curtea reţine că acesta vizează exclusiv
cheltuielile de judecată de la prima instanţă, anume că, în urma compensării, instanţa nu a avut în
vedere suma de 759,90 euro, reprezentând contravaloarea transportului (bilet de avion) martorei F.,
domiciliată în Germania, precum şi chitanţa nr. ../...2013, în valoare de 1000 lei, reprezentând
onorariu avocat (totalul acestei categorii de cheltuieli fiind de 1600 lei, iar nu de 600 lei, cum a
reţinut instanţa).
În primul rând se impune a fi subliniat faptul că prima instanţă, prin sentinţa pronunţată, a
dispus compensarea cheltuielilor de judecată efectuate de părţi fără a detalia, în considerentele
acesteia, sumele de bani avute în vedere şi destinaţia acestora. Prin motivele de apel formulate (fila
73 dosar apel), reclamanta a arătat (la pct. 2) că „instanţa nu s-a pronunţat în concret pe cheltuielile
de judecată, unde şi cum au fost compensate, întrucât reclamanta a cheltuit mai mulţi bani în proces
faţă de pârât”, fără a dezvolta această critică. Drept urmare, instanţa de apel, procedând conform
dispoziţiilor art. 295 alin. (1) Cod procedură civilă, a verificat, în limitele cererii de apel, stabilirea
situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă sub acest aspect, făcând referiri concrete la
dovezile depuse de părţi la prima instanţă, la cuantumul cheltuielilor avute în vedere, precum şi la
cele care au fost înlăturate, concluzia fiind aceea că măsura compensării a fost corect dispusă de
prima instanţă în raport de limitele în care au fost admise pretenţiile fiecăreia dintre părţi şi de
cuantumul dovedit al acestora.
În ce priveşte suma de 759,90 euro, reprezentând contravaloarea transportului martorei
domiciliate în Germania (bilete de avion), tribunalul a apreciat că aceasta nu a fost cheltuită de
reclamantă exclusiv în scopul participării la proces, faţă de data sosirii şi cea a plecării.
Aşadar, acest mijloc de probă a fost analizat de instanţa de apel, critica formulată de
reclamantă în recurs vizând modul de apreciere a acestuia de către instanţă. Or, cum s-a arătat
anterior, o astfel de critică vizează netemeinicia hotărârii, neputând fi încadrată în niciuna dintre
situaţiile limitativ prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 1 – 9 Cod procedură civilă.
În ce priveşte suma de 1000 lei, reprezentând onorariu avocat, achitată cu chitanţa nr.
../....2013, aceasta, într-adevăr, nu se regăseşte în enumerarea făcută de instanţa de apel în
considerentele deciziei recurate. Din examinarea lucrărilor dosarului rezultă că această dovadă nu a
fost depusă la instanţele de fond şi apel. Chitanţa nr. .../.....2013, reprezentând plata sumei de 1000
lei onorariu avocat - contract de asistenţă juridică nr. 004..../2013 - a fost depusă în copie de
reclamantă odată cu recursul declarat, fiind ataşată dosarului de recurs. Originalul acestei chitanţe se
regăseşte la fila 156 din dosar nr. ../285/2013 al Judecătoriei Rădăuţi, având ca obiect „anulare
contract de vânzare-cumpărare şi radiere intabulare”, ataşat prezentei cauze (numărul contractului de
asistenţă juridică fiind atestat şi de împuternicirea avocaţială depusă la fila 5 din acelaşi dosar). În
prezenta cauză numărul contractului de asistenţă juridică încheiat de reclamantă (prin mandatar L.)
cu acelaşi avocat este 004...., astfel cum rezultă din împuternicirea depusă la fila 160 dosar fond.
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Acest număr se regăseşte şi pe chitanţa nr. ../...2013, privind plata sumei de 600 lei onorariu avocat,
aflată la fila 449 dosar fond.
Aşadar, cum suma de 1000 lei, la care face referire reclamanta în motivele de recurs, nu a fost
achitată cu titlu de onorariu avocat în litigiul de faţă, în mod corect nu a fost avută în vedere de
instanţele de fond şi apel, respectiv nu se regăseşte în enumerarea din decizia atacată.
Cu referire la susţinerea apărătoarei pârâtului, din cadrul dezbaterilor la fond, potrivit căreia
recursul declarat de reclamantă ar fi „inadmisibil, pe excepţia prescripţiei solicitării cheltuielilor de
judecată de la instanţa de fond, în condiţiile în care acestea s-au făcut la nivelul anului 2012”, iar
apelul acesteia a fost respins, Curtea reţine că aceasta nu poate fi primită. În primul rând, prescrierea
dreptului de a cere plata cheltuielilor de judecată nu determină inadmisibilitatea recursului, fiind
vorba de două excepţii distincte. Pe de altă parte, în condiţiile în care, astfel cum s-a arătat,
reclamanta a formulat în calea de atac a apelului şi o critică privind cheltuielile de judecată, nu se
pune problema prescripţiei dreptului de a solicita astfel de cheltuieli în calea de atac a recursului, în
raport de data la care acestea au fost efectuate, nefiind vorba de o cerere de acordare a acestora, ci de
o critică adusă hotărârii atacate, respectiv a deciziei pronunţate de tribunal. Cât priveşte susţinerea
potrivit căreia reclamanta ar fi putut solicita cheltuieli de judecată doar în ipoteza în care apelul i-ar
fi fost admis, aceasta vizează ipoteza în care în discuţie s-ar afla cheltuielile de judecată suportate în
calea de atac a apelului. Or, în speţă recursul reclamantei vizează soluţia dată de instanţele de fond şi
apel cererii sale de acordare a cheltuielilor de judecată din prima instanţă.
În ce priveşte recursul declarat de pârât, Curtea, sintetizând motivele amplu expuse în
memoriile depuse la dosar, reţine că, sub un prim aspect, acesta a criticat modul în care instanţele de
fond şi apel au stabilit natura juridică a acţiunii formulate de reclamantă, arătând că, fiind vorba de
construcţii edificate pe terenul proprietatea sa, reclamanta putea să-şi valorifice pretenţiile doar pe
calea unui drept de creanţă, iar nu pe calea unei acţiuni pentru partajul bunurilor aflate în
coproprietate.
Sub acest aspect, Curtea reţine că, aşa cum s-a statuat în doctrina şi practica judiciară în
materie, în cazul edificării unei construcţii de către soţi pe terenul proprietatea unuia dintre ei,
imobilul – construcţie devine proprietatea comună a soţilor, iar soţul neproprietar dobândeşte asupra
acestuia un drept de superficie pentru partea aferentă construcţiei.
În acest caz există două prezumţii legale care intră în conflict. În primul rând, este vorba de
prezumţia instituită prin dispoziţiile art. 482 Cod civil, potrivit cărora „proprietatea unui lucru mobil
sau imobil dă dreptul asupra a tot ceea ce produce lucrul şi asupra a tot ce se uneşte, ca accesoriu, cu
lucrul, într-un mod natural sau artificial”; aceasta operează în ipoteza în care între proprietarul
terenului şi constructor nu există o convenţie sau o altă situaţie legală din care să rezulte un drept de
superficie în favoarea constructorului. În al doilea rând, este vorba de prezumţia de comunitate
prevăzută de dispoziţiile art. 30 din Codul familiei. În acest caz are prioritate regimul comunităţii,
astfel că, indiferent căruia dintre soţi îi aparţine terenul pe care s-a construit, dacă acea construcţie a
fost edificată în timpul căsătoriei, ea va deveni bun comun în devălmăşie al soţilor.
În speţă, pe baza probelor administrate, instanţele de fond şi apel au stabilit că părţile au
dobândit în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală, contravaloarea lucrărilor de edificare a fundaţiei,
beciului şi fântânii la imobilul în litigiu, iar după desfacerea căsătoriei, în aceleaşi cote de
contribuţie, o casă de locuit cu şură şi garaj, la aceeaşi adresă, regimul juridic aplicabil fiind cel al
proprietăţii comune în devălmăşie, respectiv cel al proprietăţii comune/ coproprietăţii pe cote părţi.
În ce priveşte compunerea masei bunurilor de partajat şi cotele de contribuţie a părţilor la
dobândirea acestora, Curtea reţine că, fiind vorba de situaţia de fapt din cauză – stabilită pe baza
probelor administrate, această chestiune nu poate fi analizată în calea de atac a recursului.
Se impune a fi subliniat faptul că această cerere a pârâtului a fost întemeiată pe dispoziţiile
art. 304 pct. 8 Cod procedură civilă, dispoziţii care nu sunt aplicabile în cauză. Conform acestor
prevederi legale, se poate cere modificarea sau casarea unei hotărâri atunci „când instanţa,
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interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura sau înţelesul lămurit şi vădit
neîndoielnic al acestuia”.
Acest motiv de recurs vizează încălcarea principiului consacrat de dispoziţiile art. 969 alin. 1
Cod civil, potrivit căruia „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”,
referindu-se la „natura” şi „înţelesul” actului juridic dedus judecăţii – contract, convenţie, etc., iar nu
la însăşi acţiunea introductivă de instanţă.
Pe cale de consecinţă, nu poate fi primită nici critica pârâtului privind greşita respingere a
excepţiei dreptului reclamantei la acţiune - cu referire la dreptul de creanţă, motiv ce se încadrează în
dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Obiectul acţiunii de împărţeală judiciară, respectiv dreptul subiectiv al părţilor, este un drept
real, drept care nu se stinge prin prescripţie extinctivă.
Contrar susţinerilor pârâtului, dispoziţiile art. 728 Cod civil, care consacră caracterul
imprescriptibil al acţiunii de partaj, îşi găsesc aplicarea în orice fel de indiviziune, indiferent de
provenienţa ei, deci şi în cazul partajului bunurilor comune, respectiv a coproprietăţii, reprezentând
dreptul comun în materie.
A arătat, de asemenea, pârâtul că decizia atacată este lipsită de temei legal şi a fost dată cu
încălcarea normelor de drept material – art. 644 Cod civil, – critică ce poate fi încadrată în
dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.
Acest motiv de recurs, astfel cum a fost dezvoltat (f. 15 dosar), vizează bunurile dobândite
după desfacerea căsătoriei părţilor, pârâtul arătând că în cuprinsul cererii şi apărărilor reclamantei
aceasta nu a motivat şi dovedit în ce mod a dobândit pretinsul drept de coproprietate, concubinajul
nefiind, prin el însuşi, o dovadă în acest sens.
Contrar susţinerilor pârâtului, atât prin cererea introductivă de instanţă, cât şi prin apărările
ulterioare la dosar reclamanta a arătat că a contribuit, alături de pârât, la dobândirea bunurilor în
litigiu, respectiv a construcţiilor a căror lucrări au început în perioada căsătoriei şi au continuat în
perioada concubinajului.
Într-adevăr, vechiul Cod civil (de la 1864), aplicabil în cauză, nu cuprinde reglementări
exprese cu privire la regimul juridic al bunurilor dobândite de concubini.
Doctrina şi practica în materie sunt însă unanime în a statua că, deşi concubinul nu
beneficiază de prezumţia de comunitate asupra bunurilor, prevăzută de art. 30 din Codul familiei,
bunurile dobândite cu contribuţie comună în timpul concubinajului sunt proprietatea indiviză a
concubinilor, în raport cu contribuţia fiecăruia, contribuţie ce se poate stabili prin orice mijloc de
probă.
Aşadar, în cadrul unui astfel de litigiu se impun a fi dovedite : existenţa şi durata relaţiilor de
concubinaj, dobândirea bunurilor în această perioadă şi contribuţia fiecăruia dintre concubini la
dobândirea fiecărui bun în parte, instanţa de judecată având a stabili, pe baza probelor administrate,
modul de dobândire şi regimul juridic aplicabil acestora.
Prin urmare, în speţă nu îşi găsesc aplicarea dispoziţiile art. 644 Cod civil, critica pârâtului
sub acest aspect fiind nefondată.
Nefondată este şi critica pârâtului potrivit căreia instanţa de apel a reţinut efectul pozitiv al
puterii de lucru judecat fără ca această excepţie să fi fost invocată de reclamantă şi pusă în discuţia
părţilor şi că interpretarea dată acestei excepţii este eronată.
Prin decizia recurată instanţa de apel a reţinut că, faţă de efectul pozitiv al lucrului judecat –
decizia civilă nr. 549/10.06.2014 a Tribunalului Suceava, pronunţată în dosarul nr. ..../285/2013,
având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare nr. ..../2009 şi nr.
.../2011, privind construcţiile în litigiu şi terenul aferent acestora - constatările jurisdicţionale privind
perioada în care părţile au convieţuit şi cele privind starea de coproprietate asupra imobilului casă şi
anexe nu mai pot fi puse în discuţie în prezenta cauză.
Puterea lucrului judecat este o prezumţie legală, în virtutea căreia ceea ce s-a rezolvat
jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus, fără posibilitatea dovezii contrare, într-un proces
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ulterior, care are legătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluţionat. Această
prezumţie constituie, alături de excepţia lucrului judecat, instrumentul juridic menit să servească
instituţiei lucrului judecat, operând atunci când în al doilea proces se pune o problemă soluţionată
printr-o hotărâre anterioară. Ea nu presupune o identitate de acţiuni (tripla identitate de părţi, obiect
şi cauză prevăzută de dispoziţiile art. 1201 Cod civil), ci doar de chestiuni litigioase (în acest sens,
decizia nr. 2357/5.06.2015 a ÎCCJ – Secţia de contencios administrativ şi fiscal).
Aşadar, în speţă, instanţa de apel nu a avut în vedere autoritatea de lucru judecat, ca excepţie
de ordine publică, ci puterea de lucru judecat a deciziei sus-menţionate, ca prezumţie legală (iuris et
de iure), mijloc de probă administrat în cauză. Se impune a fi subliniat faptul că la prima instanţă
judecata a fost suspendată, în temeiul disp. art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., la data de 25.06.2013,
până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. .../285/2013 al Judecătoriei Rădăuţi, în
care s-a pronunţat decizia sus-menţionată. Acest dosar a fost ataşat prezentei cauze la cererea
pârâtului.
Contrar susţinerilor pârâtului din dezvoltarea acestui motiv de recurs nulitatea constatată prin
hotărârea menţionată nu a avut la bază „un viciu de formă”, ci probele administrate în acel dosar,
aspect ce rezultă cu evidenţă din considerentele acesteia, citate de instanţa de apel în decizia atacată.
Cum s-a arătat anterior, criticile pârâtului privind întinderea/compunerea masei bunurilor de
împărţit şi contribuţia părţilor la dobândirea acestor bunuri vizează situaţia de fapt din speţă,
respectiv modul de apreciere a probelor administrate în cauză, ţinând de netemeinicia, iar nu de
nelegalitatea deciziei atacate, neputând fi analizate în recurs.
Cu referire la cotele egale de contribuţie la dobândirea bunurilor, stabilite de instanţe, pârâtul
a arătat şi că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină,iar unele motive sunt contradictorii,
critică ce se încadrează în situaţia prevăzută de dispoziţiile art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă.
Sub acest aspect, Curtea reţine că, potrivit disp. art. 261 pct. 5 C.pr.civ., hotărârea trebuie să
cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, precum şi cele pentru care
s-au înlăturat cererile părţilor.
În aplicarea acestor dispoziţii legale judecătorul este obligat să motiveze soluţia dată fiecărui
capăt de cerere, iar nu să răspundă tuturor argumentelor invocate de părţi în susţinerea acestor capete
de cerere.
În speţă, contrar susţinerilor pârâtului, în considerentele deciziei atacate se regăsesc motivele
avute în vedere de instanţa de apel sub acest aspect. Pe de altă parte, pârâtul nu a indicat care anume
motive ale hotărârii recurate sunt contradictorii, astfel cum impun dispoziţiile art. 3021 alin. (1) lit. c)
Cod procedură civilă, lipsa unor astfel de precizări făcând imposibilă exercitarea controlului
judecătoresc în calea de atac.
Prin decizia atacată tribunalul a analizat, în limitele învestirii, stabilite de părţi prin motivele
de apel, legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe. Or, critica pârâtului, astfel cum a fost
redată prin memoriul de recurs, se referă la hotărârea instanţei de fond.
Invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, pârâtul a expus argumentele pentru
care consideră eronată opinia instanţei de apel, potrivit căreia nu prezintă relevanţă în cauză faptul că
reclamanta a dobândit în anul 2011 un imobil în Germania.
O astfel de critică vizează modul de apreciere a probelor de către instanţa de judecată, adică
netemeinicia hotărârii, neputând fi încadrată în situaţia prevăzută de art. 304 pct. 9 Cod procedură
civilă. Potrivit acestor dispoziţii, se poate cere modificarea sau casarea „când hotărârea pronunţată
este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”.
Textul are in vedere încălcarea/nesocotirea/aplicarea greşită a unor norme de drept material
sau, în mod excepţional, nesocotirea unor norme de drept procesual. Modul în care instanţa de
judecată a apreciat utilitatea, pertinenţa ori valoarea probatorie a unei dovezi în cauză nu poate fi
circumscris acestui motiv de recurs.
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2. Inadmisibilitatea acțiunii în recunoașterea hotărârii străine care se referă la statutul
personal al cetățenilor statului unde a fost pronunțată. Greșita reținere a excepției
inadmisibilității acțiunii privind refuzul ofițerului de stare civilă de a efectua mențiunile în
registrele de stare civilă în baza hotărârilor judecătorești străine recunoscute de plin drept în
România.
Rezumat:
Dispoziţiile art. 1095 din Codul de procedură civilă prevăd că hotărârile străine sunt
recunoscute de plin drept în România dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde
au fost pronunţate, nu sunt contrare ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost
respectat dreptul la apărare şi dispoziţiile art. 1094 din Codul de procedură civilă, care defineşte
termenul de hotărâri străine în sensul că acesta se referă atât la actele de jurisdicţie contencioasă
sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cât şi la actele notariale sau ale oricăror autorităţi
competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. În speţă, hotărârea a cărei recunoaştere se
solicită este o declaraţie de divorţ acceptată de primarul unei localități din Japonia (act al unei
autorităţi dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene care se referă la statutul personal al unuia
dintre cetăţenii săi), care certifică divorţul prin acord intervenit între reclamantă şi soţul acesteia,
cetăţean japonez. Pentru a avea efect pe teritoriul României nu este necesară parcurgerea
procedurii de recunoaştere de către o instanţă naţională, excepţia inadmisibilităţii fiind corect
reţinută de către prima instanţă cu privire la acest capăt de cerere.
Competenţa de efectuare a menţiunilor cu privire la divorţul - pronunţat de o autoritate
administrativă a statului Japonia – al reclamantei, care are statutul de cetăţean român aflat în
străinătate, revine Primăriei unităţii administrativ teritoriale unde acesta domiciliază, astfel încât nu
pot fi primite apărările intimatei în sensul lipsei calităţii procesuale pasive. Dispoziţiile art. 70 din
HG 64/2011 se referă la actele de stare civilă privind cetăţenii români aflaţi în străinătate, care se
înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, iar dispoziţiile
art. 103 alin. 1,2 şi 6 se referă la înscrierea divorţului în baza unei hotărâri judecătoreşti străine
recunoscute conform dispoziţiile art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992, dispoziţii care au fost
abrogate prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă. În speţă, însă, nu se solicită
înscrierea divorţului în baza unei hotărâri judecătoreşti, ci a unui act al unei autorităţi dintr-un stat
care nu este membru al Uniunii Europene, astfel că această situaţie se circumscrie dispoziţiilor art.
93 alin. 3 din Legea nr. 119/1996.
(Decizia nr. 315 din 14.05.2018, dosar nr. 3608/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia I Civilă la data de 31.08.2017
reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu Primăria municipiului B., recunoaşterea şi/ sau
încuviinţarea executării pe teritoriul României a Declaraţiei de divorţ nr. ..., emisă la data de 16 iunie
2015, de către primarul satului C., comuna D., prefectura E. din statul Japonia, în cauza având ca
obiect divorţ şi obligarea Primăriei Municipiului B. la îndeplinirea formalităţilor necesare înscrierii
menţiunilor privind recunoaşterea divorţului din Japonia, precum şi pentru eliberarea şi ridicarea
unui duplicat al certificatului de căsătorie cu menţiunea schimbărilor de stare civilă.
În motivarea cererii a arătat reclamanta că s-a căsătorit cu cetăţeanul japonez F., în data de 27
august 2013, în satul C., comuna D., prefectura E., statul Japonia, conform Certificatului de căsătorie
Seria CG Nr. ..., înregistrat la Ambasada României din Tokyo, Japonia sub nr. ... din 12 august 2014.
A mai arătat că această căsătorie a durat până la data de 16 iunie 2015, când împreună cu
fostul soţ a dat Declaraţia de divorţ către primarul satului C., comuna D., prefectura E., statul
Japonez, ce a fost acceptată şi înregistrată sub nr. .../ 16 iunie 2015.
A mai menţionat că pe toată perioada căsătoriei a purtat acelaşi nume ce l-a avut şi înainte de
căsătorie, respectiv: A., iar după divorţ are acelaşi nume de A., prin urmare, a avut tot tipul acelaşi
nume de: A., şi rămâne în continuare la fel.
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În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1095 și 1096 din Noul Cod de procedură
civilă.
În dovedire a depus înscrisuri: Certificatul de căsătorie Seria CG Nr ..., înregistrat la
Ambasada României din Tokyo, Japonia, Declaraţia de Divorţ nr. ... din 16 iunie 2015, emisă de
primăria satului C., comuna D., prefectura E., atât în limba japoneză cu apostilă cât şi tradusă în
limba rămână; Extras după registrul de familie în limba japoneză cu apostilă, şi tradus în limba
română, Copie după certificatul de naştere.
Prin sentinţa civilă nr. 1355 din 27 noiembrie 2017, Tribunalul Botoşani a respins cererea
formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Primăria municipiului B., ca inadmisibilă.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 1094 Cod procedură civilă, hotărârile străine sunt recunoscute de
plin drept în România dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate
(...) nu sunt contrare ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la
apărare.
În speţă, este vorba de un divorţ care a fost pronunţat de o autoritate administrativă a statului
Japonia, respectiv de către primarul satului C., comuna D., prefectura E..
Sigur că potrivit art. 1093 Cod procedură civilă, prin hotărâre străină se înţelege pe lângă
actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti şi cele notariale sau
ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Ori, potrivit art. 1094
Cod procedură civilă recunoaşterea „de iure” are loc chiar în lipsa unui cadru juridic între România
şi statul în care a fost emisă hotărârea, fără a fi necesară condiţia reciprocităţii.
Concluzionând, hotărârile străine care se referă la statutul persoanei nu vor mai parcurge
procedura recunoaşterii şi încuviinţării executării hotărârilor străine, pentru că în această materie,
astfel cum s-a instituit prin dispoziţia art. 1094 Cod procedură civilă, actele se bucură de o largă
circulaţie internaţională.
Aşa fiind, faţă de cele evocate în precedent, Tribunalul Botoşani reţinând că cererea se referă
la un act care se bucură de o recunoaştere de drept în ţara noastră potrivit dispoziţiilor citate a respins
cererea ca inadmisibilă.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta A.
Apelanta arată că, în fapt, prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul
Tribunalului Botoşani sub nr. .../40/2017, în contradictoriu cu Primăria Municipiul B.- S.P.C.L.E.P a
solicitat instanţei de fond: recunoaşterea şi/ sau încuviinţarea executării pe teritoriul României a
Declaraţie de divorţ nr. 595, emisă la data de 16 iunie 2015, de către primarul satului C., comuna D.,
prefectura E. din statul Japonia, în cază având ca obiect divorţ şi obligarea Primăriei Municipiului B.
- S.P.C.L.E.P., la îndeplinirea formalităţilor necesare înscrierii menţiunilor privind recunoaşterea
divorţului din Japonia, precum şi eliberarea unui duplicat al certificatului de căsătorie cu menţiunea
schimbărilor de stare civilă.
Prin întâmpinare, Municipiul B. - S.P.C.L.E.P. a invocat pe cale de excepţie lipsa calităţii
procesuale pasive, arătând că trebuie să cheme în judecată Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti,
deoarece aici se arhivează registrele de stare civilă ale ambasadelor.
Tribunalul Botoşani a reţinut că cererea se referă la un act care se bucură de o recunoaştere de
drept în România potrivit dispoziţiilor art. 1093 şi 1094 din Codul de procedură civilă şi a respins
cererea ca inadmisibilă.
După primirea sentinţei s-a prezentat la Primăria Municipiului B. - Serviciul Public
Comunitar Local Pentru Evidenţa Persoanelor, şi a solicitat ca în baza Hotărârii şi a Declaraţiei de
divorţ să procedeze la îndeplinirea formalităţilor necesare înscrierii menţiunilor privind
recunoaşterea divorţului din Japonia. Şeful S.P.C.L.E.P. din cadrul Primăriei Municipiului B. a
refuzat să procedeze la îndeplinirea formalităţilor necesare recunoaşterii divorţului din Japonia,
motivat de faptul că nu are o hotărâre în acest sens. A menţionat că invocarea excepţiei lipsei calităţii
procesuale pasive a fost o eroare şi că nu este vorba de Japonia în acest sens.
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Mai mult, i s-a explicat că sunt aplicabile dispoziţiile art. 93 alin 2 din H.G. nr. 64/2011
respectiv: „înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri străine, care se referă la statutul civil al
cetăţenilor români, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a
soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut
domiciliul persoana interesată".
În dovedirea celor comunicate i-a dat o copie a unei pagini din M.O. al României, Partea I,
Nr. 151/2.IIL2011, referitor la H.G. 64/2011.
Totodată, apelanta învederează faptul că a mai făcut o cerere în acest sens în anul 2012, care
i-a fost admisă de Tribunalul Botoşani, fapt ce l-a arătat pârâta şi în răspunsul la întâmpinare, dar nu
s-a ţinut cont de aceasta speţă în care tot ea a fost reclamantă, depunând copie după această hotărâre.
Pentru motivele arătate, apelanta solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei instanţei de
fond ca fiind nelegală, şi rejudecând cauza pe fond să se admită acţiunea de recunoaştere pe teritoriul
României a Declaraţiei de divorţ înregistrată sub nr. .../16 iunie 2015, la Primăria C., comuna D.,
Prefectura E. din statul Japonia.
În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiilor art. 93 alin 2 din H.G. nr. 64/2011 privind
Metodologia de aplicare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă şi altele în materie.
Intimatul Consiliul Local B. a depus la dosar întâmpinare prin care arată că nu are calitate
procesuală pasivă şi că registrul cu actele de căsătorie al ambasadei se raportează şi se arhivează spre
păstrare la Consiliul local Sector 1 Bucureşti.
Analizând actele şi lucrările dosarului, curtea reţine următoarele:
Referitor la criticile ce vizează soluţia pronunţată asupra capătului de cerere având ca obiect
recunoaştere Declaraţiei de divorţ nr. .. din 16 iunie 2015 acceptată de primarul satului C., comuna
D., prefectura E. din Japonia, Curtea constată că acestea sunt nefondate, faţă de dispoziţiile art. 1095
din Codul de procedură civilă care prevăd că hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în
România dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate, nu sunt
contrare ordinii publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare şi
dispoziţiile art. 1094 din Codul de procedură civilă, care defineşte termenul de hotărâri străine în
sensul că acesta se referă atât la actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor
judecătoreşti, cât şi la actele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru
al Uniunii Europene. În speţă, hotărârea a cărei recunoaştere se solicită este o declaraţie de divorţ
acceptată de primarul satului C., comuna D., prefectura E. din Japonia (act al unei autorităţi dintr-un
stat nemembru al Uniunii Europene care se referă la statutul personal al unuia dintre cetăţenii săi),
care certifică divorţul prin acord intervenit între reclamantă şi soţul acesteia, F., cetăţean japonez.
Prin urmare, în mod corect a reţinut prima instanţă că pentru a avea efect pe teritoriul României nu
este necesară parcurgerea procedurii de recunoaştere de către o instanţă naţională, excepţia
inadmisibilităţii fiind corect reţinută de către prima instanţă cu privire la acest capăt de cerere.
În privinţa celui de-al doilea capăt de cerere, Curtea reţine însă că excepţia a fost greşit
admisă. Astfel, Curtea reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 119/1996: „Orice
modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare
civilă, fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act
administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii
administrativ-teritoriale care a întocmit actul de naştere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care
această modificare se referă, în vederea înscrierii menţiunilor corespunzătoare.”
În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Codul de procedură civilă: „În cazul în care ofiţerul
de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în atribuţiile sale,
persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază.”
Potrivit art. 41 alin. 3 din Legea nr. 119/1996: „Actele de stare civilă ale cetăţenilor români,
întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise
în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se
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efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al
solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.
Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din
străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativteritoriale în a cărei rază domiciliază.”
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 43 din acelaşi act normativ: „În actele de naştere
şi, atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces se înscriu menţiuni cu privire la
modificările intervenite în starea civilă a persoanei, în următoarele cazuri:
a) stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă şi
încuviinţarea purtării numelui;
b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
f) schimbarea numelui;
g) deces;
h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele;
i) schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.”
Potrivit art. 44 din Legea nr. 119/1996: „Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor
români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de
stare civilă, cu aprobarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor”, iar în conformitate
cu dispoziţiile art. 48 din Legea nr. 119/1996: „Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea
judecătorească a morţii unuia dintre soţi, constatarea nulităţii, anularea sau desfacerea căsătoriei se
înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. Menţiunea se înscrie,
din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofiţerul de stare civilă care a întocmit actul de deces, a
hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, a certificatului de divorţ transmis de ofiţerul de stare
civilă sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.”
Rezultă cu claritate din aceste dispoziţii legale că actele de stare civilă ale cetăţenilor români
trebuie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă şi că transcrierea certificatelor şi a
extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la
locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanei. De asemenea, rezultă din dispoziţiile legale mai sus expuse că în cazul în care
ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în atribuţiile
sale, persoana interesată se poate adresa instanţei judecătoreşti.
Prin urmare, referitor la acest capăt de cerere nu era dată excepţia inadmisibilităţii acţiunii,
partea interesată având deschisă calea acţiunii în justiţie în caz de refuz din partea ofiţerului de stare
civilă de efectuare a menţiunilor cu privire la divorţ.
Totodată, faţă de dispoziţiile anterior expuse, competenţa de efectuare a menţiunilor cu
privire la divorţul reclamantei, care are statutul de cetăţean român aflat în străinătate, revine
Primăriei unităţii administrativ teritoriale unde acesta domiciliază, respectiv Primăriei Municipiului
B., astfel încât nu pot fi primite apărările intimatei în sensul lipsei calităţii procesuale pasive.
Dispoziţiile art. 70 din HG 64/2011 se referă la actele de stare civilă privind cetăţenii români aflaţi în
străinătate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale
României, iar dispoziţiile art. 103 alin. 1,2 şi 6 se referă la înscrierea divorţului în baza unei hotărâri
judecătoreşti străine recunoscute conform dispoziţiile art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992,
dispoziţii care au fost abrogate prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă. În speţă
însă, aşa cum am arătat, nu se solicită înscrierea divorţului în baza unei hotărâri judecătoreşti ci a
unui act al unei autorităţi dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Situaţia din
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prezentul dosar nu se circumscrie dispoziţiilor art. 93 alin. 2 din HG 64/2011, cum susţine intimata,
ci dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Legea nr. 119/1996.
Ca urmare, în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite apelul
şi va anula în parte sentinţa civilă nr. 1355 din 27.11.2017 a Tribunalului Botoşani cu privire la al
doilea capăt de cerere şi, în rejudecarea acestuia va obliga Primăria Municipiului B. la îndeplinirea
formalităţilor necesare înscrierii menţiunilor privind recunoaşterea divorţului din Japonia conform
declaraţiei de divorţ nr. .. din 16.06.2015 acceptată de către primarul satului C., comuna D.,
prefectura E., precum şi pentru eliberarea şi ridicarea unui duplicat al certificatului de căsătorie cu
menţiunea schimbărilor de stare civilă.
3. Legea nr. 10/2001. Caracterul termenului de 30 de zile pentru contestarea la instanță
a deciziei sau după caz, dispoziţiei de respingere a notificării sau a cererii de restituire în
natură.
Rezumat:
Deși nu este reglementată ca atare în Legea nr. 10/2001, decăderea intervine din moment ce
legea stabilește un termen pentru formularea contestației, fiind incidente dispozițiile normelor de
drept civil generale în materie, respectiv ale Codului de procedură civilă.
Decăderea constituie sancțiunea de drept comun ce intervine în ipoteza nerespectării unui
termen procedural imperativ, indiferent că termenul nesocotit este unul legal sau stabilit de către
instanța de judecată. Aceasta înseamnă ca sancțiunea decăderii își găsește aplicare ori de câte ori
legea nu stipulează în mod expres aplicarea unei alte sancțiuni.
(Decizia nr. 1349 din 19.12.2018, dosar nr. 3577/86/2015)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava şi înregistrată sub nr. ..../86/2015, reclamantul A.,
în contradictoriu cu pârâta Primăria Comunei B. - prin primar, a solicitat anularea Dispoziţiei nr.
68/16.03.2015, a primarului comunei B., privind respingerea notificării nr. 77/2002 şi acordarea de
despăgubiri conform Legii nr. 10/2001 şi a standardelor internaţionale de evaluare a bunurilor
confiscate, pentru următoarele motive:
În fapt, după apariţia Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ştiind de la mama sa că bunicul D. a
avut o moşie în fosta comunei C., actualmente B., formată conform documentelor eliberate de
Arhivele Naţionale, din 31,06 ha teren arabil şi păşune și 0,20 ha teren curţi-construcţii.
Pe acest teren de 2000 mp, conform declaraţiilor martorilor erau edificate şi funcţionale
următoarele construcţii: un conac/format din trei dormitoare, o sufragerie, o cameră de baie, o
bucătărie, un antreu, două cerdacuri, unul în faţă şi unul în spate şi o pivniţă, o construcţie separată,
compusă din două camere şi o prispă unde locuia administratorul moşiei, două grajduri, unul pentru
cai şi unul pentru vaci, un hambar mare unde se depozitau cerealele recoltate de pe moşie şi coteţele
pentru păsări.
La data confiscării, în baza Decretului de expropriere nr. 83/1949, conform Procesului
Verbal din anul 1949, pe lângă construcţii şi terenul aferent construcţiilor au mai fost confiscate
următoarele bunuri 5 Ha grâu cultivat, 150 kg porumb, 988 kg ovăz, 152 kg orz, două vaci şi o viţică,
un cal de 5 ani, 15 găini, o căruţă bună, o trăsură, un plug bun şi o grapă, tot mobilierul din conac,
care nu a fost nominalizat în totalitate (parte din el a fost împărţit între membrii comisiei de
expropriere), în 5-6 camere nu au fost doar două dulapuri, două paturi, o canapea şi 4 scaune, suma
de 9760 lei. După apariţia Legilor fondului funciar, mama lui a depus cerere de reconstituire a
dreptului de proprietate şi în anul 2008 a făcut ieşirea din indiviziune, întrând în posesia celor 31,06
ha teren agricol conform Certificatului nr. 669/19.01.1998 eliberat de către Arhivele Naţionale ale
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jud. E. După apariţia Legii nr. 10/2001, în anul 2002, a depus la Biroul de executori judecătoreşti
asociaţi F. din mun. E., o notificare, solicitând despăgubiri pentru bunurile confiscate bunicului său.
Corespondenţa dintre Primăria B. şi reclamant a fost deficitară, pierzându-se o serie de acte prin
neajungerea la destinaţie din partea ambelor părţi (în prezent este în proces cu Poşta Română pentru
aceste neglijenţe în serviciu).
Primind Dispoziţia primarului com. B. nr. 68/16.03.2015 de respingere a notificării, a
constatat că respingerea a fost nejustificată din următoarele motive:
Din puţina corespondenţă care i-a parvenit privind actele ce trebuiau depuse la dosar,
reclamantul a trimis toate actele solicitate şi chiar dacă nu ar fi făcut-o, dispoziţiile art. 24 alin. l şi 2
din Legea nr. 10/2001 prevăd că „în absenţa unor probe contrare, existenţa și, după caz, întinderea
dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritatea prin
care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive în
aplicarea alin. 1 şi în absenţa unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de
autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este
presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar”, probe contrare nu au fost, deci dovada
proprietăţii a fost depusă la dosar prin Procesul verbal de confiscare din anul 1949, unde scrie că
bunurile şi terenul au aparţinut bunicului său D.
În susţinerea Procesului verbal de confiscare, a depus şi declaraţii notariale nr. 281/
16.06.2010 prin care reclamantul a confirmat că nici mama lui şi nici el, nu au primit despăgubiri de
nicio natură, pentru bunurile confiscate, G., domiciliat în oraşul H., str. H..., Declaraţia nr. 1749/
28.09.2009, privind componenţa conacului tatălui său şi a bunicului reclamantului, I., domiciliat în
satul şi comunei B., vecin cu moşia bunicului său D., a dat Declaraţia nr. 525/24.06.2010.
Dovada preluării abuzive este Procesul verbal de confiscare din anul 1949 şi dacă comisia
internă prin referatul nr. 8170 din 19.12.2014 a considerat că prin confiscarea în totalitate a
bunurilor, chiar şi găinile din coteţ şi banii din casă nu s-a făcut un abuz, înseamnă că sunt aplicate
aceleaşi măsuri ca în anul confiscării.
Dovada succesorală a făcut-o cu actele de stare civilă, autentificate la notar în dublu
exemplar, un exemplar din fiecare l-a trimis primăriei şi unul l-a păstrat, după cum urmează :
certificat de deces al bunicului său D., certificat de căsătorie al mamei lui, J, cartea sa de identitate,
Certificatul lui de naştere.
Nu a înţeles ce acte ar mai fi trebuit să depună pentru a face dovada că este nepotul
bunicului său D. Nu a pretins niciodată că este unicul moştenitor, dar este singurul moştenitor care a
depus Notificare, unchiul său G. a depus doar o cerere pentru despăgubiri, nereuşind să depună şi
Notificarea. A convenit cu unchiul său să acopere în mod egal cheltuielile ocazionate de soluţionarea
Notificării, iar după primirea despăgubirilor, le vor împărţi pe cale amiabilă sau pe calea dreptului
civil, de fapt va depune o declaraţie notarială privind acest aspect.
Nu a depus la dosar o expertiză judiciară, fiindcă nu i s-a cerut. Dacă ar fi fost respectate
prevederile art. 25 pct. 2 din Legea nr. 10/2001 şi ar fi fost invitat în scris, în timp util, să participe la
lucrările comisiei, probabil că notificarea ar fi fost soluţionată corect, în favoarea sa şi nu s-ar fi
tergiversat atâţia ani, din anul 2002 până în prezent, dar vinovatul, ca întotdeauna, este cel păgubit.
Aşa cum a precizat mai sus, reclamantul a legalizat actele de stare civilă în două exemplare,
unul l-a trimis la primăriei şi unul l-a păstrat. Procesul verbal de confiscare l-a depus cu ştampila
Arhivelor statului în original, deci nu vede unde a încălcat legea. Având în vedere prevederile art. 10
pct. 8 şi art. 11 pct. 5 şi 6, care precizează că „Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se
stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor
internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului.
Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a terenurilor aferente
acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit
standardelor internaţionale de evaluare, iar pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor va solicita
un expert evaluator agreat de instanţă, care va face evaluarea bunurilor confiscate conform legii şi a
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standardelor internaţionale de evaluare, luând în calcul faptul că art. 6 pct. 2 precizează că măsurile
reparatorii privesc şi utilajele preluate odată cu imobilul.
Faţă de aceste considerente, a solicitat anularea Dispoziţiei nr. 68/16.03.2015 a primarului
comunei B., privind respingerea notificării nr. 77/2002 şi acordarea de despăgubiri conform Legii nr.
10/2001 şi a standardelor internaţionale de evaluare a bunurilor confiscate.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care, pe cale de excepţie, a invocat excepţia
tardivităţii formulării contestaţiei motivat de faptul că Dispoziţia de respingere a Notificării nr.
77/2002 a fost comunicată reclamantului în data de 23.03.2015.
Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 „Decizia sau după caz, dispoziţia motivată de
respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se
pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii
deţinătoare sau, după caz, al unităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la
comunicare”.
În speţă, în mod de necontestat, dispoziţia ce face obiectul contestaţiei a fost comunicată
reclamantului în data de 23.03.2015. În raport de această situaţie de fapt, formularea contestaţiei la
29.96.2015, a apărut cu evidenţă ca fiind făcută cu depăşirea termenului de 30 de zile, prevăzut de
art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, termen de decădere, care nu este susceptibil de întrerupere. Prin
urmare, a solicitat admiterea excepţiei şi respingerea contestaţiei ca tardiv formulată.
Pe fond, a solicitat respingerea contestaţie ca nefondată,
Astfel, a considerat că în mod corect a fost respinsă notificarea nr. 77/2002, întrucât
reclamantul nu a făcut dovada proprietăţii imobilului solicitat, nu a făcut dovada preluării abuzive a
bunurilor imobile solicitate şi nu a făcut dovada că este unicul moştenitor al defunctului D.
De asemenea, acesta nu a prezentat o evaluarea a imobilului de către un expert autorizat,
care să justifice pretenţiile sale.
A învederat instanţei şi faptul că susţinerea reclamantului referitoare la faptul că a fost
deficitară corespondenţa cu instituţia părţilor, a fost neconformă cu realitatea. Din contră, instituţia
pârâtă a solicitat reclamantului prin scrisoare recomandată completarea dosarului.
Excepţia tardivităţii a fost respinsă de Tribunalul Suceava, ca nefondată, prin
încheierea din data de 10 septembrie 2015.
Prin sentinţa nr. 970 din 28 iunie 2018 Tribunalul Suceava a admis, în parte, acţiunea
civilă având ca obiect „Legea nr. 10/2001” formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta
Primăria Comunei B. prin primar, a anulat, în parte, dispoziţia nr. 68/16.03.2015, emisă de pârâtă,
privind respingerea notificării nr. 77/2002. A stabilit măsuri reparatorii prin echivalent, pentru
bunurile solicitate prin notificarea nr. 77/2002, pentru care au rezultat următoarele valori: 54.430 lei,
echivalent a 11.731 euro (pentru conac), respectiv 20.909 lei, echivalent a 4.506 euro (pentru grajd),
reclamantului revenindu-i cota de 1/2. A respins, în rest, acţiunea, ca nefondată. A obligat pârâta să
plătească reclamantului suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul a reţinut următoarele:
Conform art. 1 alin. 1 şi 2 ,,(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se
restituie în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile
prezentei legi.
(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii
prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau
servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluţionarea
notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau măsuri compensatorii în condiţiile legii privind
unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România”.
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Conform art. 2 alin. 1 ,,(1) În sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se
înţelege:
a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de
naţionalizare;
b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti de
condamnare pentru infracţiuni de natură politică, prevăzute de legislaţia penală, săvârşite ca
manifestare a opoziţiei faţă de sistemul totalitar comunist;
c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948
privind donaţiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/ 1954 privind donaţiile
făcute statului şi altele asemenea, neîncheiate în formă autentică, precum şi imobilele donate statului
sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în
acest din urmă caz dacă s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulităţii donaţiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive
impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;
e) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a
unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea
situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum
şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989;
f) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data
preluării, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau în Buletinul Oficial;
g) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi care nu au fost
restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensaţii echitabile;
h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare la data preluării, precum şi cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor
locale ale puterii sau ale administraţiei de stat”.
Conform art. 3 alin. 1 lit. a din Legea nr. 10/2001 ,,(1) Sunt îndreptăţite, în înţelesul
prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent: a)
persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora”.
În cauză, în mod greşit, prin dispoziţia atacată s-a reţinut că nu s-a făcut dovada preluării
abuzive de către stat.
Confiscarea bunurilor s-a făcut prin procesul-verbal din anul 1949 (fila 10), când în vigoare
era Decretul de expropriere nr. 83/1949.
Tribunalul apreciază că exproprierea ca mod de preluare a bunurilor de către stat, în
modalitatea reglementată de Decretul nr. 83/1949, pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea
nr. 187/1945, de trecere a bunurilor în proprietatea statului, în lipsa unei despăgubiri echitabile
afectează validitatea titlului statului, dobândit prin abuz şi prin încălcarea normelor constituţionale
ale vremii.
Deşi garantată şi respectată proprietatea privată prin norma art. 8 din Constituţia României
de la 1948 şi art. 480 şi 481 vechiul Cod civil, modalitatea samavolnică de preluare a bunurilor nu
poate justifica şi consolida titlul statului, dobândit în temeiul unui act contrar prevederilor legale sus
menţionate.
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De altfel, exproprierea, ca modalitate de preluare abuzivă este expres reglementată de
prevederile art. 11 din Legea nr. 10/2001, alin. 5 şi 6 reglementând expres situaţia construcţiilor
expropriate şi ulterior demolate.
În mod greşit, prin dispoziţia contestată s-a reţinut că nu se face dovada dreptului de
proprietate, în calitate de moştenitor al defunctului D.
Tribunalul apreciază incidente, sub acest aspect dispoziţiile art. 24 alin. 1 şi 2 din Legea nr.
10/2001 ,,(1) În absenţa unor probe contrare, existenţa şi, după caz, întinderea dreptului de
proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus
măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenţa unor probe contrare, persoana
individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în
executare măsura preluării abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar”.
În cauză, procesul-verbal de confiscare face astfel, dovada dreptului de proprietate pentru
autorul reclamantului.
S-a făcut şi dovada calităţii de moştenitor după autorul invocat, bunicul reclamantului,
conform actelor de stare civilă depuse la dosar.
De altfel, aşa cum se arată în acţiune, reclamantul nu se pretinde unic moştenitor,
confirmând aspectele reţinute în dispoziţie, ca ar exista şi un fiu al autorului invocat.
Conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 ,,(1) În cazul în care restituirea
este cerută de mai multe persoane îndreptăţite coproprietare ale bunului imobil solicitat, dreptul de
proprietate se constată sau se stabileşte în cote-părţi ideale, potrivit dreptului comun”.
Chiar reclamantul a recunoscut drepturile egale ale celuilalt moştenitor (fila 5), astfel că,
faţă de prevederile legale mai sus citate şi regulile devoluţiunii succesorale, de drept comun, se va
recunoaşte, în favoarea reclamantului, cota de ½ din dreptul la despăgubiri.
Reclamantul recunoaşte cota de ½ ce se cuvine celuilalt moştenitor, cotă ce nu face obiectul
prezentului dosar, reclamantul acţionând în nume propriu. Pârâtul a arătat în dispoziţia atacată că
celuilalt moştenitor i s-a emis dispoziţia nr. 67/2015, fapt necontestat de reclamant, astfel că nu sunt
incidente prevederile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 ,,(4) De cotele moştenitorilor legali sau
testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III profită ceilalţi moştenitori ai persoanei
îndreptăţite care au depus în termen cererea de restituire”, reclamantul nefăcând dovada în sensul
celor arătate în acele prevederi legale.
Reclamantul confirmă că unchiul său a depus ,,o cerere pentru despăgubiri”, rezultând că
şi-a pretins drepturile, astfel cum arată şi pârâta.
Nu s-a depus o declaraţie a celuilalt moştenitor din care să rezulte clar şi neechivoc că îşi
cedează drepturile în favoarea reclamantului. Din moment ce şi celuilalt moştenitor i s-a emis o
dispoziţie în baza Legii nr. 10/ 2001, rezultă că acesta ,,a urmat procedura de retrocedare” şi, deci nu
sunt incidente prevederile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, care ar putea permite recunoaşterea
unei cote de 1/1, în favoarea reclamantului. Deci o eventuală declaraţie de cedare a drepturilor ar
trebui dublată de împrejurarea că celălalt moştenitor ,,nu a urmat procedura” prevăzută de Legea nr.
10/2001, însă, în cauză şi acestuia i s-a emis o dispoziţie.
Se mai impută reclamantului că nu a depus expertiză judiciară sau extrajudiciară
evaluatorie. În mod just, reclamantul se apără, sub acest aspect invocând prevederilor art. 25 alin. 2
din Legea nr. 10/2001 ,,(2) Persoana îndreptăţită are dreptul să susţină în faţa organelor de conducere
ale unităţii deţinătoare cererea de restituire în natură. În acest scop ea va fi invitată în scris, în timp
util, să ia parte la lucrările organului de conducere al unităţii deţinătoare”.
În cauză, nu rezultă o asemenea invitaţie de colaborare, sub aspectul evaluării, ci doar sub
alte aspecte (fila 36).
De altfel, această probă s-a administrat în prezentul litigiu.
Înscrisurile doveditoare au fost depuse în copii certificate.

23

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

În ceea ce priveşte bunurile pentru care se justifică acordarea de despăgubiri, Tribunalul a
apreciat a fi incidente prevederile art. 22 alin. 1-5 din Legea nr. 10/2001 ,,(1) Persoana îndreptăţită
va notifica în termen de 6 luni*) de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică
deţinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe
imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.
(2) Notificarea va cuprinde denumirea şi adresa persoanei notificate, elementele de
identificare a persoanei îndreptăţite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum şi
valoarea estimată a acestuia.
(3) Notificarea va fi comunicată prin executorul judecătoresc de pe lângă judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială se află imobilul solicitat sau în a cărei circumscripţie îşi are sediul
persoana juridică deţinătoare a imobilului. Executorul judecătoresc va înregistra notificarea şi o va
comunica persoanei notificate în termen de 7 zile de la data înregistrării.
(4) Notificarea înregistrată face dovada deplină în faţa oricăror autorităţi, persoane fizice
sau juridice, a respectării termenului prevăzut la alin. (1), chiar dacă a fost adresată altei unităţi decât
cea care deţine imobilul.
(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage
pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent”.
Rezultă astfel, din dispoziţiile art. 22 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 10/2001, că notificarea
trebuie să indice clar fiecare imobil solicitat, arătându-se clar elementele de identificare pentru
fiecare şi valoarea estimată.
A lua în considerare, în prezentul dosar, şi aceste bunuri, ce nu au fost solicitate prin
notificare ar însemna eludarea procedurii speciale obligatorie, reglementată de dispoziţiile Legii nr.
10/2001.
În speţă, din notificare rezultă că s-au solicitat despăgubiri doar pentru casa compusă din 3
camere şi un grajd, astfel că doar pentru acestea urmează să se stabilească dreptul la despăgubiri, ce
nu pot fi acordate deci, pentru alte bunuri, imobile sau mobile.
Acest aspect a fost pus în discuţia părţilor la ultimul termen de judecată.
Mandatarul reclamantului a precizat că pentru notificare acesta a avut în vedere procesul
verbal de confiscare, însă în acesta sunt trecute toate bunurile, inclusiv terenul şi bunurile mobile.
Mai comportă discuţii modalitatea de evaluare a acestor bunuri imobile, la dosar existând
două expertize, efectuate de expertul K. şi experta L.
Conform prevederilor art. 11 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 10/2001 ,,(5)Valoarea construcţiilor
expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării.
(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natură şi a terenurilor
aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţă de la data soluţionării notificării”.
Chiar prin acţiune s-au indicat aceste prevederi legale (fila 6).
Rezultă astfel că trebuie luate în considerare concluziile expertizei K., expertiza L.
raportându-se la o dată anterioară.
Valoarea la data soluţionării notificării este cea actuală, nu data emiterii dispoziţiei
contestate din moment ce aceasta a respins cererea de despăgubiri. Trebuie avută în vedere valoarea
de la data soluţionării favorabile a notificării, acesta fiind sensul corect al acestor prevederi legale,
întrucât anterior petentul nu a beneficiat în niciun fel de bunurile sale.
De asemenea, expertul K. a avut în vedere vârsta imobilelor de la data confiscării în mod
corect (29 ani). Nu este just a lua în calcul vârsta actuală (81 ani), cum indică experta L., şi deci o
valoare mai mică, din moment ce deposedarea a avut loc în anul 1949, nu în prezent, autorul
reclamantului pierzând bunurile la valoarea aferentă anului 1949, nefiind just ca acesta să suporte
uzura ulterioară.
Văzând că bunurile au fost demolate, ambele expertize au avut în vedere, la evaluare,
piesele prezentului dosar, declaraţii de martori şi înscrisuri, instanţa solicitând expres ambelor părţi
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să indice clar piesele din dosar, în funcţie de care solicită să se facă evaluarea, acestea conformânduse dispoziţiilor instanţei (fila 170, 171)
Pârâtul nu a contestat modul în care expertul K. s-a raportat la piesele dosarului,
obiecţiunile lui privind alte aspecte punctuale, analizate mai sus.
Reclamantul, prin mandatar, a invocat subevaluarea conacului, fără a aduce contraprobe,
astfel că prevalează părerea expertului, specialist autorizat în domeniu.
De altfel, părţile nu au solicitat, după depunerea expertizelor, administrarea altor probe,
practic fiind încuviinţate toate probele solicitate de părţi.
În consecinţă, în baza prevederilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, Tribunalul a admis,
în parte, acţiunea, a anulat, în parte, dispoziţia nr. 68/16.03.2015, emisă de pârâtă, privind
respingerea notificării nr. 77/2002, a stabilit măsuri reparatorii prin echivalent, pentru bunurile
solicitate prin notificarea nr. 77/2002, pentru care a rezultat următoarele valori: 54.430 lei, echivalent
a 11.731 euro (pentru conac), respectiv 20.909 lei, echivalent a 4.506 euro (pentru grajd),
reclamantului îi va reveni cota de ½, şi a fost respinsă, în rest, acţiunea, ca nefondată.
Conform prevederilor art. 453 alin. 1 şi 2 din noul Cod de procedură civilă, a obligat pârâta
să plătească reclamantului suma de 1000 lei, reprezentând parte din onorariul expertizei K., acordat,
în măsura admiterii acţiunii. Nu s-au dovedit alte cheltuieli de judecată, conform prevederilor art.
452 din noul Cod de procedură civilă.
Pe parcursul judecăţii reclamantul a făcut vorbire şi de daune morale; acestea nu au fost
solicitate prin acţiune conform art. 194 lit. c din noul Cod de procedură civilă şi nici cu respectarea
prevederilor art. 204 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă, nici cu ocazia cuvântului în dezbateri,
deci nu pot fi acordate în prezenta cauză.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâta Primăria Comunei B. – prin primar
şi reclamantul intimat A..
Reclamantul intimat A. arată că, după apariţia Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 dec. 1989, prin Decretul nr.
83/1949, bunicului său D., i-au fost confiscate toate bunurile aflate pe raza fostei com. C.,
actualmente B., a fost arestat, la vârsta de 65 de ani, iar după ce a fost eliberat i s-a interzis dreptul de
a mai profesa (era avocat) şi s-a stabilit pentru toată familia domiciliu forţat în oraşul M., restricţiile
domiciliare au fost ridicate abia în anul 1963, prin Ordinul MAI, transmis prin adresa nr. 792740 din
08.03.1963, rămânând fără nici un venit, fiind ajutat în secret de rude şi prietenii mai curajoşi.
În urma acestui dezastru abătut asupra familiei sale, au avut de suferit toţi, până în anul 1989,
deoarece fiind copii de chiabur (cu toate bunurile confiscate inclusiv găinile din coteţ), nu au avut
acces la studii superioare şi nici nu au putut ocupa funcţii verificate oricât de competenţi ar fi fost.
După anul 1989 au sperat cu toţii, din cei care au mai rămas, că lucrurile se vor schimba şi vor putea
trăi la fel ca toată lumea şi chiar s-au bucurat de apariţia Legii nr. 10/2001, dar din păcate timpul şi
evenimentele care s-au succedat, le-au arătat că sunt priviţi la fel ca înainte şi cu toate că Legea nr.
10/2001 are prevederi clare conducerea Primăriei B. şi-a permis total nejustificat, să încalce această
lege 13 ani, fără a primi vreo sancţiune, deşi art. 25 şi 26 din Lege precizează altceva.
După 13 ani de aşteptări, în sfârşit a primit decizia de soluţionare a notificării, dar o comisie
întrunită adhoc din salariaţii primăriei, fără studii de specialitate şi fără a apela la un specialist, aşa
cum prevede legea la constituirea comisiei, a respins notificarea total nefondat, faţă de actele depuse
la dosarul notificării, iar în urma acestei decizii de respingere, a depus o contestaţie în urma căreia sa format dosarul nr. .../86/2015 unde se aştepta să aibă o rezolvare într-un timp rezonabil, dar şi aici
au fost probleme deoarece primul judecător, căruia i s-a repartizat dosarul a refuzat, un an de zile să
schimbe un evaluator, cu toate cererile şi insistenţele sale, care până la urmă tot nu a depus raportul
solicitat. După 3 ani a ajuns la sentinţa civilă nr. 970/28.VI.2018, pe care în parte o contestă în apel,
din următoarele motive:
Cu toate că el a discutat cu unchiul său, D. din localitatea H., că în eventualitatea că va primi
despăgubiri de orice natură, vor împărţi în mod egal ce se va obţine, instanţa i-a acordat doar 1/2,
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este adevărat că art. 4 alin. l din Lege prevede acest lucru, dar la acelaşi art. 4 alin. 4, se precizează:
„De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III
profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cererea de restituire”.
Unchiul său a depus cerere şi notificare în termen, dar a greşit depunând Notificarea la
primărie, unde ar fi trebuit ca Notificarea să fie transmisă către un executor judecătoresc, aşa cum s-a
procedat în cazul său, el a depus Notificarea la Prefectura E., de unde a fost transmisă la executorul
judecătoresc, dar şi de aici trage concluzia că la Primăria B. legile nu au prioritate, pentru că şi
cererea unchiului său a fost tergiversată 13 ani, după care a fost respinsă, pentru că nu este singurul
moştenitor. Deci, de aici rezultă că nu a putut urma procedura, fiind incident art. 4 alin. 4 din Legea
nr. 10/2001. Văzând sentinţa civilă nr. 970/28.VI.2018, unchiul său a transmis o declaraţie notarială
prin care confirmă ceea ce el a afirmat în instanţă.
Instanţa nu a luat în considerare cererea de acordare a despăgubirilor pentru toate bunurile
confiscate, motivând că în notificare că el a cerut despăgubiri doar pentru casă şi grajd şi că sunt mai
multe imobile ce trebuiau notificate separat. El nu este de acord cu această decizie a instanţei,
deoarece art. 6 alin. l prevede că „Prin imobile, în sensul prezentei Legi, se înţeleg terenurile, cu sau
fără construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi
bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii”, iar la alin. 2, se prevede:
„Măsurile reparatorii privesc şi utilajele şi instalaţiile preluate de stat sau de alte persoane juridice
odată cu imobilul”, deci, în concluzie, legiuitorul spune că toate aceste bunuri pot fi despăgubite, fără
a face vorbire dacă au fost trecute în notificare, având în vedere Procesul verbal de confiscare, unde
sunt trecute toate bunurile confiscate.
Instanţa a fost în eroare când a interpretat că în acest caz este vorba de mai multe imobile care
trebuiau notificate separat, el crede că este vorba de o singură adresă, unde s-au aflat toate bunurile
confiscate, unde era un teren intravilan în suprafaţă de 2000 m.p. pe care era construit un conac, cu
anexe gospodăreşti împreună cu bunurile specificate în Procesul verbal de confiscare, toate acestea
formând gospodăria bunicului său, care nu poate fi divizată în mai multe imobile.
La art. 22 alin. 2 se precizează clar:
„Notificarea va cuprinde denumirea şi adresa persoanei notificate, elementele de identificare
a persoanei îndreptăţite, elementele de identificare a bunului imobil solicitat, precum şi valoarea
estimată a acestuia”, lucru pe care el l-a făcut cu prisosinţă.
Referitor la faptul că nu a solicitat în notificare toate bunurile confiscate, nu poate fi
interpretat ca o renunţare la celelalte bunuri, deoarece art. 23 din Legea nr. 10/2001, prevede că:
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate, ori, după caz, ale calităţii de asociat sau acţionat al
persoanei juridice, precum şi, în cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate şi, după caz,
înscrisurile care descriu construcţia demolată şi orice alte înscrisuri necesare evaluării pretenţiilor de
restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse până la data soluţionării notificării.
Pretenţiile sale privind despăgubirile solicitate au fost clar precizate în contestaţia depusă în
urma respingerii notificării, iar unchiul său în cererea şi notificarea depuse la primărie a cerut
despăgubiri pentru toate bunurile imobile, cu excepţia terenului, a animalelor, utilajele şi banii
confiscaţi.
Consideră că fără teren nu pot exista construcţii, ca atare nu pot despăgubi construcţiile, fără
terenul aferent curţi-construcţii. Dacă el ar fi cerut despăgubiri mai mari decât cele din Procesul
verbal de confiscare, poate că puteau fi respinse cele cerute în plus, dar în cazul său nu au putut fi
evaluate nici cele din procesul verbal, din lipsă de echivalenţă pe piaţă. După atâtea privaţiuni şi
suferinţă a întregii familii, fără nici o vină, solicită să fie admise pentru despăgubiri toate bunurile
confiscate şi evaluate în mod profesionist de către evaluatorul K..
Având în vedere suferinţa familiei sale timp de peste 40 de ani, până în 1989 şi după, îşi
menţine solicitările de daune morale atât asupra primăriei, pentru neglijenţă sau rea voinţă în
soluţionarea notificării, cât şi cele cerute de la statul român în cuantum de 250.000 Ron, pentru
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motivele invocate, care se regăsesc în dosar. În cazul „x” cu poliţistul, pentru un pumn, poliţistul a
primit daune morale în sumă de 7000 euro, el ce să mai zică, că nu a primit nimic.
De asemenea, solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 2500 Ron reprezentând plata
raportului de expertiză şi 2000 Ron cheltuieli cu deplasarea cu maşina personală, la fiecare termen de
judecată, de la B., la Tribunalul Suceava, reprezentând combustibilul consumat şi timpul petrecut la
fiecare proces, timp de trei ani.
Faţă de aceste considerente solicită admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei
atacate, luând în considerare motivele invocate.
Pârâta Primăria Comunei B. – prin primar arată că în mod greşit instanţa de fond a respins
prin încheierea din 10.09.2015 excepţia tardivităţii formulării contestaţiei invocată prin întâmpinare.
Dispoziţia de respingere a Notificării nr. 77/2002 a fost comunicată reclamantului în data de
23.03.2015.
Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 „Decizia sau după caz, dispoziţia motivată de
respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se
pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii
deţinătoare sau, după caz, al unităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la
comunicare”.
În speţă, în mod de necontestat, dispoziţia ce face obiectul contestaţiei a fost comunicată
reclamantului în data de 23.03.2015.
În raport de această situaţie de fapt, formularea contestaţiei la 29.06.2015, apare cu evidenţă
ca fiind făcută cu depăşirea termenului de 30 de zile, prevăzut de art. 26 alin. 3 din Legea nr.
10/2001, termen de decădere, care nu este susceptibil de întrerupere.
Prin urmare, solicită admiterea excepţiei şi respingerea contestaţiei ca tardiv formulată.
În ceea ce priveşte apărările de fond formulate, consideră că acestea în mod greşit au fost
respinse de instanţa de fond.
Astfel, consideră că în mod corect a fost respinsă Notificarea nr. 77/2002, întrucât
reclamantul nu a făcut dovada proprietăţii imobilului solicitat, nu a făcut dovada preluării abuzive a
bunurilor imobile solicitate şi nu a făcut dovada că este unicul moştenitor al defunctului D.. De
asemenea, acesta nu a prezentat o evaluarea a imobilului de către un expert autorizat, care să justifice
pretenţiile sale.
În ceea ce priveşte evaluarea imobilelor, consideră că în mod greşit instanţa a reţinut că
valoarea la data soluţionării notificării este cea actuală. Solicită să se aibă în vedere faptul că ambele
părţi au solicitat la termenul de judecată din data de 26.04.2018 ca data evaluării să fie data
notificării (13.02.2002), obiectivele fiind stabilite în acest sens şi transmise către experţi.
În ceea ce priveşte vârsta clădirilor expertul K. a evaluat clădirile luând în calcul vârsta
acestora la data confiscării (29 de ani). Din punctul său de vedere, această abordare este greşită.
Estimarea valorii clădirilor trebuie efectuată luându-se în calcul ipoteza că acestea nu erau demolate
la data evaluării (13.02.2002). Astfel, rezultă că vârsta efectivă a acestor clădiri luată în calcul la data
evaluării este de 81 de ani.
În concluzie, solicită, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, admiterea apelului aşa cum a
fost formulat şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii ca fiind tardiv formulată.
În subsidiar, în cazul în care instanţa apreciază că se impune admiterea acţiunii, solicită ca la
stabilirea valorii bunurilor imobile confiscate să fie avut în vedere raportul de expertiză întocmit de
expert L.
Examinând apelul declarat de pârâtă, prin prisma motivelor formulate, a actelor și
lucrărilor dosarului, Curtea reţine următoarele:
Criticile apelantei pârâte referitoare la greşita aplicare în speţă a dispoziţiilor art. 26 alin. 3
din Legea 10/2001 se reţin a fi fondate pentru următoarele considerente:
Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 „Decizia sau după caz, dispoziţia motivată de
respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se
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pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărei circumscripţie se află sediul unităţii
deţinătoare sau, după caz, al unităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la
comunicare”.
Concepţia legiuitorului român în adoptarea Legii nr. 10/2001 a fost aceea de a institui o
procedură prealabilă prin care persoana îndreptăţită să se adreseze direct unităţii deţinătoare, urmând
ca decizia sau dispoziţia emisă de aceasta să fie supusă controlului judecătoresc; faza judiciară a
acestor proceduri începe în situaţia în care persoana îndreptăţită este nemulţumită de actul prin care
se finalizează faza administrativă.
Declanşarea fazei judiciare este marcată de formularea unei contestații adresată instanței în
termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei de respingere a notificării, conform art. 26 alin. 3
din Legea nr. 10/2001.
Termenul de 30 de zile constituie un termen de decădere.
Recunoaşterea sine die a posibilităţii persoanei îndreptăţite de a declanşa procedura judiciară
ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietăţii imobiliare,
admisibil pe termen scurt în considerarea finalităţii reparatorii urmărite, dar intolerabil într-un stat de
drept, o perioadă îndelungată sau nelimitată.
Legea nr. 10/2001 este o lege specială reparatorie, prin a cărei adoptare legiuitorul a dorit să
evite perpetuarea stării de incertitudine cu privire la situația juridică a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, instituind o procedură efectivă de restituire a
acestora.
Curtea Constituţională investită cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a acestor
dispoziţii legale a reţinut că, condiționarea exercițiului dreptului la restituire de respectarea unor
termene nu este de natură să aducă atingere dreptului de proprietate al persoanelor interesate și nici
dreptului lor de acces liber la justiție (Decizia nr. 1248/6.10.2009 a Curţii Constituţionale a
României, Decizia Curţii Constituţionale nr. 507/8 mai 2008).
Legiuitorul are competenţă exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa
instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 126 alin. (2) potrivit
cărora „Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege”.
Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru
prestabilit de legiuitor cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a
căror expirare, valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.
Curtea reţine că termenul în interiorul căruia trebuia formulată contestația, de 30 de zile, era
împlinit la data sesizării instanței, în condițiile în care, în mod necombătut, dispoziţia ce face obiectul
contestaţiei a fost comunicată reclamantului în data de 23.03.2015 (fila 32 dosar fond), iar contestaţia
a fost formulată la data de 29.06.2015, deci cu depăşirea termenului de 30 de zile, prevăzut de art. 26
alin. 3 din Legea nr. 10/2001, termen de decădere, care nu este susceptibil de întrerupere.
Pârâta prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond a invocat excepția tardivității contestației,
depunând actele de care a înțeles să se folosească în dovedirea acestei excepții, printre care dovada
comunicării dispoziției.
Prima instanță prin încheierea din data de 10 septembrie 2015 a respins excepţia tardivităţii
ca nefondată reținând că termenul de 30 de zile este un termen de recomandare și nu de decădere.
Deci, prima instanță a statuat că acest termen este de decădere, fără a combate succesiunea
termenelor sus menționate, expusă în prezentarea efectuată de pârâtă prin întâmpinare, respectiv data
comunicării dispoziţiei ce face obiectul contestaţiei și data formulării contestaţiei.
Aşa fiind, problema de drept cu care a fost investită instanța de apel este cea a stabilirii
caracterului acestui termen de 30 de zile, de recomandare sau decădere, combaterea termenelor de
comunicare și contestare a deciziei neconstituind obiect de critică pe calea apelului, câtă vreme
reclamantul care avea la îndemână remediul procedural de a obţine înlăturarea din cuprinsul hotărârii
a considerentelor eronate sau prejudiciabile pentru parte potrivit art. 461 alin. 2 Cod procedură civilă,
nu a apelat la acest remediu, neaducând critici încheierii din data de 10 septembrie 2015.
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De altfel, se observă că prin răspunsul la întâmpinarea depusă la fond (fila 45 – 46 dosar
fond) reclamantul, deși era depusă la dosar dovada comunicării dispoziției, nu s-a înscris în fals cu
privire la aceasta, conform procedurii instituite de dispoziţiile art. 304 - 308 Cod procedură civilă.
Prin întâmpinarea depusă în apel reclamantul arată că nu a primit dispoziţia contestată.
Aceste susţineri sunt infirmate, astfel cum s-a arătat, de dovada comunicării dispoziției prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, care poartă semnătura destinatarului, respectiv reclamantul.
De altfel, în legătură cu procedura denunţării acestui înscris ca fals se reține că momentul
procesual în care înscrierea în fals poate fi realizată este reglementat de alin. (1) al art. 304 Cod
procedură civilă.
Este desigur vorba de primul termen după ce înscrisul a fost încuviinţat ca probă în dosar,
urmând a fi administrat ca atare.
Aşadar, legiuitorul trasează părţilor un interval procesual înăuntrul căruia declaraţia
prevăzută de art. 304 alin. (1) Cod procedură civilă poate fi formulată, care începe cu depunerea
întâmpinării şi este epuizat la primul termen după ce înscrisul a fost încuviinţat ca probă în dosar.
Termenul este privit ca peremptoriu, astfel că depăşirea limitei sale este sancţionată cu decăderea,
potrivit art. 185 alin. (1) Cod procedură civilă.
Deci, se impunea la primul termen după ce înscrisul a fost încuviinţat ca probă în dosar să se
înscrie în fals cu privire la acesta, sancţiunea nerespectării acestui termen fiind decăderea.
În ceea ce privește raționamentul primei instanțe conform căruia termenul de 30 de zile este
de recomandare și nu de decădere este unul eronat.
Deci, prima instanță a stabilit eronat natura termenului în care trebuia formulată contestația,
interpretând și aplicând eronat normele procedurale referitoare la instituția decăderii.
Conceptul de decădere are o largă utilizare în practica judiciară exprimând ideea de sancțiune
determinată de neexercitarea dreptului înlăuntrul unui anumit interval de timp.
Deși nu este reglementată ca atare în Legea nr. 10/2001, decădere intervine din moment ce
legea stabilește un termen pentru formularea contestației, fiind incidente dispozițiile normelor de
drept civil generale în materie.
Prin norme de drept civil generale desemnăm acele norme care se aplică în toate cazurile şi în
orice materie, dacă o dispoziţie legală nu prevede altfel.
Normele de drept civil sunt speciale dacă îşi găsesc aplicare numai în cazurile expres stabilite
de lege.
Calificarea unei norme de drept civil ca specială sau generală prezintă importanţă practică
deosebită, deoarece norma generală reprezintă situaţia de drept comun, iar norma specială constituie
excepţia, astfel încât trebuie respectate două reguli: norma specială derogă de la norma generală specialia generalibus derogant, norma generală nu derogă de la norma specială - generaţia
specialibus non derogant.
Fiind derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne
găsim în faţa unui caz ce intră sub incidenţa prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar
faţă de norma generală, chiar şi atunci când norma specială este mai veche decât norma generală.
Pentru aspectele pe care nu le reglementează, norma specială se completează cu normele
generale în materie, iar nu cu alte norme afară de cazurile expres prevăzute de lege. Această
concluzie este impusă de însăşi regula specialia generalibus derogant, în sensul că, fiind derogatorie
de la dreptul comun, norma specială este de strictă interpretare şi aplicare, deci nu poate fi aplicată,
prin analogie, la situaţiile ce nu se încadrează în prevederile sale, aceste situaţii urmând a fi
guvernate de normele generale.
Deci, în considerarea celor reţinute, în speţă, sunt incidente dispozițiile normelor de drept
civil generale în materie, respective ale Codului de procedură civilă.
Art. 180 Cod procedură civilă distinge între termenele procedurale legale (instituite prin
Codul de procedură civilă sau prin dispoziții ale unor legi speciale – derogatorii de la dreptul comun)
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și termenele judiciare, dispuse de către instanțele de judecată, în scopul unei bune soluționări a
cauzelor.
S-a concluzionat ca efectul decăderii ca sancţiune a nerespectării termenului, a etapei
procesuale ori a ordinii procesuale, constă în pierderea unui drept ori în privarea de acel drept,
referitor la îndeplinirea unui act de procedură.
Decăderea a fost definită ca o sancţiune procedurală, determinată de nerespectarea
(încălcarea) unui termen imperativ (peremptoriu), constând în pierderea exerciţiului dreptului
procesual.
Deci, decăderea constituie sancțiunea de drept comun ce intervine în ipoteza nerespectării
unui termen procedural imperativ, indiferent că termenul nesocotit este unul legal sau stabilit de către
instanța de judecată. Aceasta înseamnă ca sancțiunea decăderii își găsește aplicare ori de câte ori
legea nu stipulează în mod expres aplicarea unei alte sancțiuni.
În speţă, dispoziţia ce face obiectul contestaţiei a fost primită sub semnătură de reclamant în
data de 23.03.2015.
În raport de situaţia de fapt expusă, formularea contestaţiei apare cu evidenţă ca fiind făcută
cu depăşirea termenului de 30 de zile, prevăzut de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, termen de
decădere, care nu este susceptibil de întrerupere.
Pentru aceste considerente, Curtea în baza dispozițiilor art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă,
va admite apelul declarat de pârâta apelantă Primăria comunei B. prin primar, împotriva încheierii
din 10.09.2015 şi sentinţei civile nr. 970 din 28.06.2018 ale Tribunalului Suceava. Va schimba
încheierea din 10.09.2015 şi sentinţa civilă nr. 970 din 28.06.2018 ale Tribunalului Suceava în tot, în
sensul că va admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei cu consecința respingerii contestaţia
formulată de reclamantul A. împotriva Dispoziţiei nr. 68/16.03.2015 a Primarului comunei B. ca
tardivă.
Ca urmare a soluționării cauzei prin reținerea excepției tardivităţii formulării contestaţiei, nu
se mai impune analizarea criticilor formulate de reclamant ce vizează fondul pretenției cu care a
investit instanța.
Cu privire la daunele morale instanța de fond a reținut că „pe parcursul judecăţii (fila 53)
reclamantul a făcut vorbire şi de daune morale, însă acestea nu au fost solicitate prin acţiune conform
art. 194 lit. c din noul Cod de procedură civilă şi nici cu respectarea prevederilor art. 204 alin. 1 din
noul Cod de procedură civilă, nici cu ocazia cuvântului în dezbateri, deci nu pot fi acordate în
prezenta cauză”, rețineri care vizează cererea de investire a instanței sub aspect procedural, ce nu au
fost criticate prin cererea de apel.
De asemenea critica vizând cheltuielile de judecată, în condițiile în care reclamantul are
calitatea de parte căzută în pretenții, se impune a fi respinsă.
Pentru aceste considerente, Curtea în baza dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă,
va respinge apelul declarat de reclamantul apelant A. împotriva sentinţei civile nr. 970 din
28.06.2018 a Tribunalului Suceava ca nefondat.
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Dreptul muncii și asigurărilor sociale
1. Încetare raport de muncă prin demisie fără preaviz ca urmare a neachitării de către
angajator a drepturilor salariale la zi. Art. 81 alin. 8 din Codul muncii. Periodicitatea plăţii
salariului. Art. 17 alin. 3 lit. k din Codul muncii.
Rezumat:
Conform art. 81 alin. 8 din Codul muncii, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă
angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
Deci, în conformitate cu dispozițiile legale menționate, salariatul poate demisiona fără
preaviz numai dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de
muncă, de exemplu, nu plătește salariul. Într-o atare ipoteză, contractul încetează chiar în ziua în
care salariatul transmite notificarea sa angajatorului.
În speţă, obligaţia neîndeplinită de angajator, de care reclamantul se prevalează atunci când
îşi justifică demisia fără preaviz, constă în faptul că angajatorul nu i-ar fi plătit drepturile salariale
la zi.
Conform prevederilor art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii „angajatorului îi revine
obligația de a acorda salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă”, iar potrivit prevederilor art. 159 alin. 2
din Codul muncii, „pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat
are dreptul la un salariu exprimat în bani”.
Conform art. 166 din Codul muncii „salariul se plătește în bani cel puțin odată pe lună, la
data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în
regulamentul intern, după caz”.
Prin urmare, legea dă posibilitatea de a se stabili data concretă a plății salariului prin
contractul individual de muncă, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil.
În speță, datele de plată a drepturilor salariale au fost negociate și prevăzute ca atare în
contractul individual de muncă, legea părţilor.
Art. 17 alin. (3) lit. k din Codul muncii prevede că persoana selectată în vederea angajării
ori salariatul, după caz, va fi informată și cu privire la salariul de bază, alte elemente constitutive
ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul.
Totodată, art. 41 alin. (3) lit. e din Codul muncii prevede că modificarea contractului
individual de muncă se referă și la elementul contractual referitor la salariu.
Periodicitatea plăţii salariului - o dată pe lună, de două ori pe lună sau de mai multe ori pe
lună, reprezintă, conform dispozițiilor legale din Codul muncii menționate, un element esenţial al
contractului individual de muncă.
Însă, atitudinea pasivă timp de doi ani a salariatului în a solicita respectarea acestui element
contractual (plata salariului în două tranșe, la 10 și 25 ale lunii) face ca invocarea ulterioară, prin
cererea de demisie, a neplății salariului la termenul stabilit contractual (25 ale lunii), să apară ca
prematură în condițiile în care periodicitatea plății salariilor în cadrul societății a fost o dată pe
lună, respectiv la data de 10.
(Decizia nr. 4 din 10 ianuarie 2018, dosar nr. 2624/40/2016**)
Hotărâre (extras):
Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani şi înregistrată sub nr. 512/40/2016, reclamantul
A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtul B., a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună
obligarea pârâtului la plata sumei de 17384,28 lei reprezentând prejudiciul cauzat societăţii, respectiv
mărfurile lipsă din gestiunea pârâtului enumerate în facturile seria BT 9276124/12.12.2015 şi BT nr.
6164908/11.12.2015, sumă la care se va adăuga dobânda legală de la data introducerii acţiunii până
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la data plătii efective şi cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul demers judiciar.
În perioada octombrie - decembrie 2015, Comisia de inventariere în cauză a realizat
inventarierea mărfurilor aflate în gestiunea de care era răspunzător pârâtul, procedând la verificările
şi numărarea stocurilor de marfă existente, operaţiuni desfăşurate în prezenţa pârâtului, iar
verificările vizând perioada ianuarie-octombrie 2015. Din verificări a rezultat o diferenţă de mărfuri
cu o valoare de intrare de 15948,90 lei fără TVA. La operaţiunile de inventariere, angajatul a fost
prezent, discutându-se inclusiv despre posibilitatea încheierii unui angajament de plată, însă după ce
lipsurile au fost identificate, atât cantitativ, cât şi valoric, şi s-au întocmit actele corespunzătoare,
fiind finalizată partea documentară a inventarierii, angajatul a refuzat să semneze documentele astfel
întocmite.
În aceeaşi zi, pârâtul a înaintat biroului resurse umane demisia acestuia, fără preaviz, deşi
societatea nu avea obligaţii neachitate faţă de salariat. În motivarea cererii sale scrise, s-a motivat,
relevant şi pentru lipsa de gestiune constatată, existenţa unor nereguli privind gestionarea
documentelor contabile. Un astfel de aspect nu rezultă din probatoriul administrat de comisia de
inventariere, toate documentele de recepţie marfă şi ieşirile din gestiune fiind asumate de gestionar
prin semnătura sa.
Întrucât angajatul nu s-a prezentat la muncă a doua zi, a fost notificat cu privire la lipsa
nejustificată, în condiţiile nerespectării dreptului de preaviz, notificare care a fost primită sub
semnătură de pârât. Totodată, i-au fost comunicate actele întocmite cu prilejul inventarierii,
documente pe care nu a înţeles să le conteste. A fost invitat şi pentru a clarifica situaţia acestor
abateri, în procedura disciplinară prealabilă, însă nici la această invitaţie nu a înţeles să dea curs.
Aşa fiind, s-a procedat la desfacerea contractului de muncă prin Decizia nr. 649/24.10.2014 şi
stabilirea şi recuperarea prejudiciului suferit, respectiv suma de 17384,28 lei, cu explicaţiile expuse
mai sus.
Pârâtul a înţeles să nesocotească aceste obligaţii şi a produs o pagubă în dauna societăţii,
existând legătura de cauzalitate directă între abaterile (faptele) pârâtului şi paguba produsă şi fiind
îndeplinită şi condiţia vinovăţiei. Mai mult, din cercetările efectuate şi atitudinea ulterioară adoptată
de pârât, care a refuzat să se prezinte, să ia legătura cu reprezentanţii societăţii şi să clarifice situaţia
litigioasă în cauză, nu rezultă nici o împrejurare care să ducă la exonerarea sau limitare răspunderii
sale.
În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispozițiile art. 254 şi următoarele Codul muncii.
Pârâtul B. a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.
În temeiul art. 209 Cod procedură civilă, pe calea cererii reconvenţionale, a solicitat
pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată pârâta reclamantă:
- la plata orelor suplimentare efectuate de el în ultimii trei ani anteriori datei de 04.04.2016,
respectiv minim 4 ore în fiecare zi lucrătoare şi câte 7 ore în fiecare zi de sâmbăta;
- la plata sărbătorilor legale lucrate, pentru care nu a primit nici zi liberă în compensare şi nici
plată suplimentară;
- la plata contravalorii concediului de odihna restant pentru anul 2015, respectiv pentru cele
15 zile neefectuate din totalul de 25 de zile lucrătoare cuvenite;
- la anularea deciziei de concediere nr. 649/24.10.2015 deoarece, anterior acestei măsuri,
contractul său de muncă încetase prin demisie ca urmare a neachitării drepturilor salariale la zi,
aspect ce îndreptăţeşte demisia fără preaviz.
În motivare a arătat că programul său constant, în fiecare zi lucrătoare a fost cel puţin de 12
ore, respectiv de la 07 la ora 19, fără să primească nici măcar o dată vreo plată pentru cele 4 ore
suplimentare zilnice.
Au fost zile în care a lucrat chiar şi 14 sau 15 ore, însă nu poate aduce dovezi exprese în acest
sens, programul obişnuit de lucru fiind cel de 12 ore mai sus precizat.
De asemenea, în fiecare sâmbătă a lucrat câte 7 ore, între orele 07 şi 14, fără plata orelor
suplimentare, fără a se pune vreodată problema acordării de zile sau ore libere în compensare pentru
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că nu avea cine să asigure continuitatea serviciului. Practic, venea primul şi descuia depozitul şi
pleca ultimul, încuind depozitul în urma sa.
Concediul de odihnă pentru anul 2015 nu l-a efectuat în totalitare, ci doar în limita a zece zile
lucrătoare.
Concedierea este nelegală deoarece contractul încetase deja anterior prin demisie notificată
angajatorului, acceptată de el şi urmată de inventarul de predare-primire gestiune.
Prin încheierea pronunţată la data de 20 octombrie 2016 în dosarul nr. 512/40/2016 s-a
disjuns judecarea capătului de cerere din cererea reconvenţională formulată de reclamantul B.
privind contestaţia formulată împotriva Deciziei de concediere nr. 206/23.02.2016 emisă de pârâtul
A. S.R.L. şi s-a înfiinţat dosarul ce a primit numărul 2624/40/2016.
Prin sentinţa civilă nr. 1019 din 2 noiembrie 2016, Tribunalul Botoşani a admis contestaţia
formulată de reclamantul B. împotriva Deciziei de concediere nr. 206/23.02.2016 emisă de pârâtul A.
S.R.L. şi a anulat Decizia nr. 206/23.02.2016 cu privire la reclamant.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie şi solicitând ca, reanalizând probatoriul administrat în cauză, să se dispună admiterea
apelului formulat şi anularea sentinţei, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare primei instanţe,
în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă. În subsidiar, a solicitat schimbarea în
parte a sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii formulate.
Prin decizia nr. 81 din 8.02.2017 Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de pârât,
prin reprezentant legal, împotriva sentinţei civile nr. 1019 din 02 noiembrie 2016, pronunţată de
Tribunalul Botoşani – Secţia I civilă (dosar nr. 2624/40/2016), intimat fiind reclamantul B., a anulat
sentinţa civilă nr. 1019 din 2.11.2016 a Tribunalului Botoşani şi a trimis cauza spre rejudecare
aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani sub nr. 2624/40/2016* la data de
30.03.2017, iar prin Încheierea camerei de consiliu nr. 5 din 12.04.2017 Curtea de Apel Suceava a
admis cererile de abţinere formulate în cauză şi a trimis cauza spre soluţionare Tribunalului Suceava.
Prin sentinţa civilă nr. 755 din 26 iunie 2017, Tribunalul Suceava a respins, ca
neîntemeiată, contestaţia vizând decizia de concediere nr. 206/23.02.2016, formulată de reclamantul
B., în contradictoriu cu pârâtul A. S.R.L..
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 61 lit. a) din Codul
muncii, republicat, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana
salariatului în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de
muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară.
Potrivit art. 62 alin. 2 din Codul muncii, republicat, în cazul în care concedierea intervine
pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu
respectarea dispoziţiilor art. 247 - 252.
Conform art. 81 alin. 8 din Codul muncii, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă
angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
În cauză, reclamantul a precizat că a înregistrat cererea de demisie la data de 05.01.2016,
formulată în baza art. 81 alin. 8 Codul muncii, arătând că nu i-au fost achitate drepturile salariale
aferente lunii decembrie 2015.
Din contractul individual de muncă rezultă că „data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt
25 şi 10 ale lunii” (art. K.3 din contract). Potrivit contractului colectiv de muncă „plata salariilor se
face lunar la data de 10 a lunii, drepturile de salarizare plătindu-se înaintea oricăror altor obligaţii
băneşti ale societăţii comerciale” (art. 49 din contract).
Ca urmare a acestor dispoziţii contractuale, instanţa de fond a constatat că data plăţii salariilor
este data de 10 a lunii, din prevederile contractului individual de muncă neputându-se trage concluzia
certă că erau stabilite două date de achitare a drepturilor salariale, avans şi lichidare, conform
susţinerilor reclamantului. Din contractul individual de muncă nu rezultă cu certitudine obligaţia
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angajatorului de a achita salariul în două tranşe, avans şi lichidare, ci doar indicare în sens general a
datelor de plată.
Or, în aceste condiţii, reclamantul a invocat prematur neplata drepturilor salariale pentru luna
decembrie 2015, înainte de 10.01.2016, respectiv la data de 05.01.2016, prin cererea de demisie. De
altfel, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, precum şi din poziţia procesuală a părţilor,
salariul pentru luna decembrie 2015 a fost achitat la timp, la data de 10 ianuarie 2016.
Faţă de această situaţie de fapt, Tribunalul Suceava a constatat că nu a existat o întârziere la
plata salariului pentru luna decembrie 2015 şi, ca urmare, reclamantul nu era îndreptăţit să
demisioneze fără preaviz.
În condiţiile în care aceasta este singura critică adusă deciziei de concediere, instanţa de fond
a respins-o ca neîntemeiată.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel reclamantul, criticând-o
pentru nelegalitate.
În motivare arată că potrivit contractului individual de muncă, plata salariului se face în două
tranşe, respectiv data de 25 a lunii curente (avans) şi data de 10 a lunii următoare (lichidare). De
altfel, acest aspect reiese şi din desfăşurătorul privind plata salariilor depus la dosar chiar de unitatea
angajatoare.
În situaţia unui conflict între contractul individual şi cel colectiv trebuie să primeze normele
contractului individual de muncă, unicul negociat în mod direct de cele două părţi, deoarece normele
contractului colectiv de muncă au doar un caracter de drept minimal pentru angajat şi nu absolut,
părţile putând negocia oricând prin contractul individual clauze în favoarea angajatului (art. 11 Codul
muncii).
În opinia sa, din atitudinea procesuală şi din pretenţiile formulate de societatea angajatoare
rezultă că aceasta nici nu intenţiona să-i achite drepturile salariale, pe considerentul că el se face
vinovat de lipsa în gestiune pentru care a fost dat în judecată.
Considerentele instanţei de fond intră în conflict cu susţinerile şi probele depuse la dosar de
intimată în susţinerea achitării în favoarea sa, a apelantului, a celor două tranşe din salariu: avans şi
lichidare.
Mai arată apelantul că nu cunoaşte conţinutul înscrisurilor depuse de intimată la dosar pentru
ultimul termen de judecată, întrucât nu i-au fost comunicate şi nu a putut să-şi exercite dreptul la
apărare raportat la acestea, însă, după cum s-a reţinut în sentinţă, la pag. 8, alineatul ultim, este vorba
de înscrisuri în dovedirea achitării salariului pentru luna decembrie 2015.
De asemenea, pe data de 10 ianuarie nu i-a fost achitat nici un salariu, la acea dată fiind deja
deschis conflictul între el şi angajator ca urmare a inventarului în care s-a reţinut presupusa lipsă în
gestiune. De altfel, însăşi intimata recunoaşte că nu i-a achitat salariul pentru luna decembrie 2015,
depunând şi un centralizator cu drepturile salariale, din care rezultă, fără echivoc, restanţa pentru
luna decembrie.
Solicită apelantul a se observa că dispoziţia cuprinsă în art. 49 din Contractul colectiv de
muncă, potrivit căreia plata salariului s-ar face abia pe data de 10 a lunii viitoare, este nulă de drept,
deoarece intră în conflict cu dispoziţiile imperative ale art. 166 alin. 1 din Codul muncii, conform
cărora „salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună”, ceea ce înseamnă că el este scadent în
totalitate în ultima zi a lunii pentru care este achitat, şi nu pe data de 10 a lunii viitoare. În opinia sa,
orice derogare de la acest principiu este nulă potrivit art. 11 din Codul muncii şi este înlocuită de
drept de clauza legală în materie conform art. 57 alin 4 Codul muncii. În speţă, clauza legală este cea
de scadenţă a salariului în ultima zi a lunii pentru care este plătită.
În drept, invocă dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă, art. 11, art. 57 alin.
4, art. 166 alin. 1 din Codul muncii.
Prin întâmpinare, intimata solicită respingerea apelului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei
pronunţată de instanţa de fond ca temeinică şi legală.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel de faţă, reţine Curtea
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următoarele:
În speță, reclamantul a motivat contestația împotriva deciziei de concediere susținând că,
anterior acestei măsuri, raportul de muncă încetase prin demisie ca urmare a neachitării de către
angajator a drepturilor salariale la zi, aspect ce îndreptăţeşte demisia fără preaviz.
A reținut prima instanță, și nu s-a contestat de către reclamant, că acesta a înregistrat cererea
de demisie la data de 05.01.2016, fiind formulată în baza art. 81 alin. 8 Codul muncii, precizând
reclamantul că nu i-au fost achitate drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, aspecte care
rezultă din cererea de demisie depusă la dosar.
Conform art. 81 alin. 8 din Codul muncii, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă
angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
Deci, în conformitate cu dispozițiile legale menționate, salariatul poate demisiona fără
preaviz numai dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de
muncă, de exemplu, nu plătește salariul. Într-o atare ipoteză, contractul încetează chiar în ziua în care
salariatul transmite notificarea sa angajatorului.
Obligaţia neîndeplinită de angajator, de care reclamantul se prevalează atunci când îşi
justifică demisia fără preaviz, constă în faptul că angajatorul nu i-ar fi plătit drepturile salariale la zi.
Această situaţie de fapt urmează a fi examinată de instanţă în analiza legalităţii şi temeinicei cererii
de demisie fără preaviz.
De reţinut că intimata contestă starea de fapt învederată de salariatul reclamant, susţinând că
toate drepturile salariale i-au fost plătite.
În sprijinul acestei susţineri, însușită de prima instanță și care se impune și instanței de
control judiciar, operează următoarele împrejurări:
În contractul individual de muncă încheiat între reclamant și unitatea pârâtă se stipulează ca
dată/date la care se plătește salariul, ca fiind 25 şi 10 ale lunii. Potrivit contractului colectiv de muncă
valabil la nivel de unitate pentru anii 2014 – 2016, „plata salariilor se face lunar la data de 10 a lunii,
drepturile de salarizare plătindu-se înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale societăţii comerciale”
(art. 49 din contract). Acest contract colectiv de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Muncă sub nr. 8 din 12.02.2015, a fost semnat de reprezentanții tuturor salariaților societății pârâte,
reprezentanți mandatați a participa la negocierile cu conducerea de către angajați, în lista cu
semnăturile aparținând angajaților regăsindu-se și semnătura reclamantului.
Prin contractul colectiv de muncă, se impun obligaţii angajatorilor şi se recunosc drepturi
angajaţilor, drepturi la care aceştia din urmă nu ar putea renunţa.
Contractul individual de muncă, legea părţilor, nu poate fi mai puţin favorabil decât
contractul colectiv, putând fi doar mai avantajos decât acesta. Eventualele derogări de la contractul
colectiv pot fi doar în favoarea salariaţilor şi nu în detrimentul acestora.
Conform prevederilor art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii „angajatorului îi revine obligația
de a acorda salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil
și din contractele individuale de muncă”, iar potrivit prevederilor art. 159 alin. 2 din Codul muncii,
„pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un
salariu exprimat în bani”.
Conform art. 166 din Codul muncii „salariul se plătește în bani cel puțin odată pe lună, la
data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în
regulamentul intern, după caz”.
Prin urmare, legea dă posibilitatea de a se stabili data concretă a plății salariului prin
contractul individual de muncă, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil.
În speță, într-adevăr, datele de plată a drepturilor salariale au fost negociate și prevăzute ca
atare în contractul individual de muncă, legea părţilor.
Art. 17 alin. (3) lit. k din Codul muncii prevede că persoana selectată în vederea angajării ori
salariatul, după caz, va fi informată și cu privire la salariul de bază, alte elemente constitutive ale
veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul.
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Totodată, art. 41 alin. (3) lit. e din Codul muncii prevede că modificarea contractului
individual de muncă se referă și la elementul contractual referitor la salariu.
Deci, periodicitatea plăţii salariului - o dată pe lună, de două ori pe lună (ca în speţa de faţă,
concluzie impusă de prevederea datelor de plată a salariului în contractul individual de muncă) sau
de mai multe ori pe lună, reprezintă, conform dispozițiilor legale din Codul muncii menționate, un
element esenţial al contractului individual de muncă.
Însă, în speţă, chiar dacă este vorba despre o modificare a unui element esențial al
contractului individual de muncă, respectiv a elementului contractual referitor la periodicitatea plăţii
salariului – de la de două ori pe lună la o dată pe lună - în condițiile în care potrivit relațiilor
comunicate instanței de control judiciar de către societatea intimată (statele de plată aferente lunilor
martie 2014, aprilie 2014, iunie 2014, decembrie 2014, ianuarie 2015, februarie 2015, martie 2015,
septembrie 2015), atât anterior cât și ulterior înregistrării contractului colectiv de muncă valabil la
nivel de unitate pentru anii 2014 – 2016, periodicitatea plății salariilor în cadrul societății a fost o
dată pe lună, respectiv la data de 10, iar reclamantul a adoptat o atitudine pasivă, acceptând această
dată de plată a salariului în decursul anilor 2014 și 2015, necontestând nerespectarea acestui element
contractual, se conchide că acesta a invocat prematur neplata drepturilor salariale pentru luna
decembrie 2015, înainte de 10 ianuarie 2016, respectiv la data de 5.01.2016, prin cererea de demisie.
Susținerea că „societatea angajatoare nu intenţiona să-i achite drepturile salariale, pe
considerentul că el se face vinovat de lipsa în gestiune pentru care a fost dat în judecată” reprezintă o
simplă afirmație nesusținută probator.
În condițiile în care din actele și lucrările dosarului nu rezultă că angajatorul pârât nu și-ar fi
respectat obligațiile salariale asumate față de reclamant, susținerea acestuia că ar intra în conflict
considerentele instanţei de fond cu susţinerile şi probele depuse la dosar de intimată va fi înlăturată.
Mai arată apelantul că nu a cunoscut conţinutul înscrisurilor depuse de intimată la dosar
pentru ultimul termen de judecată, întrucât nu i-au fost comunicate şi nu a putut să-şi exercite dreptul
la apărare raportat la acestea.
În primul rând, procedura de citare a fost legal îndeplinită la termenul menționat, iar, în al
doilea rând, instanţa nu avea îndatorirea de a comunica reclamantului înscrisurile depuse la dosar de
către societatea pârâtă, puse în discuția părților la termenul anterior de judecată și cu administrarea
cărora reclamantul a fost de acord, părţile putând dispune de soarta procesului potrivit propriei
voinţe, una din formele de manifestare a acestui drept fiind tocmai neprezentarea la termenul de
judecată. Este un risc pe care acestea şi-l asumă, cunoscut fiind faptul că părţile au dreptul de a
urmări desfăşurarea şi finalizarea procesului.
Pasivitatea manifestată de partea care nu se prezintă la termenul de judecată la care s-a
administrat un mijloc de probă nu trebuie mijlocită de instanţă pe motivul necesităţii respectării unor
principii fundamentale cum ar fi contradictorialitatea şi dreptul la apărare, o asemenea conduită,
fiind, cel mai adesea, de natură a conduce la tergiversarea soluţionării cauzei. Procedând astfel, din
dorinţa de a da maximă eficienţă principiului contradictorialităţii, judecătorul îşi depăşeşte atribuţiile
pe care legea de procedură i le conferă în această materie, căzând în extrema cealaltă, aceea a
depăşirii limitelor legale ale principiilor contradictorialității şi dreptului la apărare.
Reținerea primei instanțe în sensul că drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015 ar fi
fost achitate la data depunerii demisiei este într-adevăr eronată, dar nu este în măsură să afecteze
legalitatea soluției, esențial fiind că din actele și lucrările dosarului nu rezultă că angajatorul pârât nu
și-ar fi respectat obligațiile salariale asumate față de reclamant.
Nu se poate reține o încălcare a dispoziţiilor art. 166 alin. 1 din Codul muncii, deoarece,
contrar susținerilor reclamantului, dispoziţiile legale menţionate nu impun ca plata drepturilor
salariale să fie realizată în aceeaşi lună în care salariatul prestează activitatea, ci doar ca ea să fie
făcută cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul
colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz. Deci, dispozițiile legale menţionate
nu permit interpretarea dată de reclamant în sensul că scadenţa salariului intervine în ultima zi a lunii
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pentru care este achitat.
Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, reţinând că prima instanţă a făcut o corectă
interpretare şi aplicare a legii la situaţia de fapt stabilită, în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă,
Curtea a respins apelul ca nefondat.
2. Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară
pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a
programului normal de lucru de la funcţia de bază.
Rezumat:
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază, pentru perioada supusă controlului judecătoresc, este cel
reglementat de Legea nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice şi de Ordinul nr. 42/77/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, tarif care a fost preluat practic de legile ulterioare de salarizare, care au
reglementat asupra evoluţiei tuturor elementelor de salarizare care compun salariul brut al
reclamanţilor.
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază constituie practic un drept salarial, este o componentă a
salariului brut de care beneficiază această categorie de personal plătit din fonduri publice.
Acest tarif orar pentru activitatea prevăzută în linia de gardă este un element al sistemului de
salarizare, care face parte din salariul brut al părţii reclamante, acest drept salarial neputând fi
privit izolat, rupt de ceea ce reprezintă practic noţiunea de salarizare, anume totalitatea drepturilor
băneşti cuvenite pentru munca prestată, deci inclusiv drepturile băneşti reprezentând tariful orar
pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru
de la funcţia de bază.
(Decizia nr. 180 din 28 martie 2018, dosar nr. 525/40/2016 )
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia I Civilă la data de 03.03.2016
sub nr. 525/40/2015 reclamanta A. a chemat în judecată pârâtul Spitalul Judeţean B. solicitând ca
prin hotărârea ce se va pronunţa:
- să fie obligat pârâtul la plata diferenţelor salariate rezultate dintre contravaloarea gărzilor
încasate (calculate prin raportare la salariul de încadrare 2009) şi contravaloarea gărzilor legal
calculate prin raportare la salariul de bază individual, rezultat din C.I.M. şi actele adiţionale, din
martie 2013 şi până la pronunţarea prezentei hotărâri;
- să fie obligat pârâtul la plata diferenţelor salariale rezultate dintre contravaloarea sporului
pentru condiţii deosebite de 15 % încasat (calculat prin raportare la salariul de încadrare 2009) şi
contravaloarea acestui spor calculat legal prin raportare la salariul de bază individual, rezultat din
C.I.M. şi actele adiţionale, din martie 2013 şi până la pronunţarea prezentei hotărâri;
- să fie obligat pârâtul la plata tuturor acestor drepturi salariale actualizate cu indicele de
inflaţie si plata dobânzii legale aferente acestor sume la data plăţii efective;
- să fie obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare a arătat că, în fapt, este salariată a Spitalului Judeţean B., Secţia Pediatrie,
conform contractului individual de muncă, având funcţia de medic primar, specialitate radiologie.
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Medicii, atât primari cât şi specialişti, efectuează gărzi atât în timpul săptămânii în afara
orelor de program, precum şi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în
care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează.
1. Organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar este reglementată
de Ordinul Min. Sănătăţii nr. 870/1.07.2004 completat prin Ordinul 1067/2012, Ordinul 748/2007,
Ordinul 1768/2011.
Astfel, conform art. 22 din Ordinul 870/2004 continuitatea asistenţei medicale se asigură prin
serviciul de gardă. Numărul liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenţei medicale se
determină pe tipuri de unităţi sanitare, iar repartiţia pe specialităţi clinice se face de conducerea
fiecărei unităţi publice cu personalitate juridică.
Art. 42 din acelaşi ordin prevede că orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare şi
nici cumul de funcţii, nu constituie vechime în muncă şi în specialitate însă orele de gardă efectuate
în afara programului normal de muncă si conform prezentului regulament se includ în veniturile
salariale brute lunare în funcţie de care se determină numărul de puncte realizat în fiecare lună, pe
baza cărora se determină cuantumul pensiei.
Programul gărzilor la nivelul fiecărei unităţi sanitare se întocmeşte lunar de conducerea
secţiilor şi se aprobă de conducerea unităţii sanitare (art. 44 din Ordinul 870/2004).
Plata orelor de gardă se face în funcţie de tariful orar determinat în baza salariului de bază
individual corespunzător gradului profesional în care personalul este confirmat prin ordin al min.
sănătăţii. Pentru medicii care beneficiază de salarii de merit tariful orar se va determina luându-se în
calcul şi salariul de merit, întrucât face parte din salariul de bază. - art. 47 din Ordinul 870/2004.
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561/2000, gărzile efectuate pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi în
celelalte zile în care, potrivit di poziţiilor legale, nu se lucrează se salarizează cu un spor de până la
100% din tariful orar al funcţiei de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul
unităţii - art. 47 din Ordinul 870/2004.
Toate aceste prevederi ce reglementează organizarea, efectuarea şi plata gărzilor se
coroborează şi cu prevederile Legii 284/2010, capitolul II Reglementări specifice personalului din
sănătate, din unităţile de asistentă medico-socială si din unităţile de asistentă socială/servicii sociale:
- art. 3 Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de
la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază;
Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în
zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75 % din tariful orar al salariului de bază, dar
care nu poate fi mai mic de 25 %;
Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în
zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale,
nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, dar
care nu poate fi mai mic de 50%.
Aşa cum rezultă din toate aceste prevederi legale apreciază că în mod corect şi legal gărzile ar
fi trebuit să fie calculate prin raportare la salariul de bază însă ele s-au calculat prin raportare la
salariul de încadrare din 2009. A menţionat că acest mod de calcul se aplică la nivelul Spitalului
Judeţean B., pentru toţi medicii, indiferent de specialitate, funcţie, gradaţie vechime etc. Astfel,
modul de calcul aplicat este următorul: - calcul gărzi medic primar - pârâtul Spitalul Judeţean de
Urgenţă B. le calculează la salariul de încadrare de 2199 lei deşi în Actele adiţionale la C.I.M. acesta
are salariul de bază individual diferit astfel cum a evoluat din martie 2013 şi până în prezent.
A precizat că la nivelul unităţii angajatoare gărzile efectuate pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru în zilele lucrătoare se
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salarizează cu un spor de 75 %, iar gărzile efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei
medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru în zilele de repaus săptămânal,
de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează se salarizează
cu un spor de 100 %. Ambele sporuri ar fi trebuit să se aplice la salariul de bază individual, dar în
realitate s-a aplicat la salariul de încadrare.
2. Cu privire la calculul sporului de 15 % ar fi trebuit să fie calculat prin raportare la salariul
de bază însă el s-au calculat prin raportare la salariul de încadrare din 2009.
De remarcat că există o diferenţă substanţială între salariul de încadrare şi salariul de bază, iar
în acest sens prevederile art. 13 din Legea 284/2010 care defineşte elementele sistemului de
salarizare, sunt relevante şi imperative:
- alin. 1 - Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se
diferenţiază pe funcţii în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).
- alin. 2 - în cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor
superioare şi studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii,
respectiv pe grade profesionale în cazul funcţionarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea
diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei
persoane şi cu experienţa acesteia în muncă.
Această diferenţiere rezultă în mod clar din Actele adiţionale la CIM pe perioada invocată,
pentru că aici s-au detaliat toate drepturile noastre salariale, înscrisuri pe care pârâtul va trebui să le
depună la dosar pentru că ele sunt înscrisuri doveditoare din care rezultă toate componentele
salariale. Astfel, în concret elementele constitutive ale salariului de bază sunt salariul vechi de
încadrare, sporul vechime. spor prevenţie, salariu de merit, prima de stabilitate şi separat sporurile de
condiţii deosebite de muncă. Deci, acest salariu de bază cu componentele sale este cel la care trebuie
raportat calculul gărzilor, pentru că acesta este ceea ce formează salariul de bază individual.
În concluzie calcularea gărzilor si a sporului pentru condiţii deosebite de muncă în mod
greşit, a condus la apariţia de diferenţe de drepturi salariale restante astfel cum le-a solicitat prin
prezenta acţiune.
Conform art. 38 Codul muncii salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute
prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile ce le sunt recunoscute prin
lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate. La aceasta se adaugă şi prev. art.
170 Codul muncii care reiterează aceiaşi inadmisibilitate a renunţării la drepturile salariale.
3. Cu privire la plata acestor drepturi salariale în cuantum actualizat cu indicele de inflaţie si
plata dobânzii legale aferente acestor sume prin întârzierea nejustificată la plata acestor diferenţe de
salariu, a fost prejudiciată, pe de o parte, prin devalorizarea cu rata inflaţiei a sumei cuvenite, iar pe
de altă parte, prin lipsa de folosinţă a banilor în scopul producerii de fructe civile, respectiv dobânzi.
Acordarea dobânzii legale penalizatoare până la data plăţii integrale alături de actualizarea cu
indicele de inflaţie nu conduce la o dublă reparare a prejudiciului, ci asigură o reparare integrală a
acestuia în concordanţă cu disp. art. 1531 din Codul civil.
În sensul celor de mai sus, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat prin Decizia nr.
2/17.02.2014 pronunţată în dosarul nr. 21/ 2013 admiţând recursul in interesul legii declarat de
Procurorul general.
Având în vedere şi acest aspect apreciază că are o speranţă legitimă de a obţine drepturile
băneşti solicitate, neexistând vreo justificare obiectivă şi rezonabilă pentru o diferenţă de tratament în
ceea ce o priveşte în raport de alte persoane aflate în situaţii similare, pentru că altfel s-ar crea o
situaţie discriminatorie din perspectiva prev. art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
coroborat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 la aceiaşi convenţie (cauza Bejan împotriva României).
În temeiul art. 139 NCPC, a solicitat conexarea prezentului dosar la dosarul nr. 483/40/2016
al Tribunalului Botoşani, în care ceilalţi colegi săi de pe secţia pediatrie a aceluiaşi spital, au solicitat
aceleaşi drepturi salariale ca şi ea, în contradictoriu tot cu pârâtul Spitalul Judeţean B.
În dovedire a arătat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri.
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În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 38, art. 170, art. 159 al. 1, 2, art. 160, art.
166 al. 2, art. 166 al. 4, art. 268 lit. C, art. 269 Codul muncii, pe prevederile Legii nr. 284/2010, Legii
nr. 285/2010, Legii nr. 283/2011, OMS 870/2004, Ordinului M.S. nr. 1067/2012, OMS 1768/2011,
OMS 547/2010, CCM la nivel de unitate 2013-2015.
La data de 15 aprilie 2016 reclamanta şi-a completat acţiunea solicitând şi obligarea pârâtului
la plata diferenţelor salariale dintre contravaloarea sporurilor de condiţii deosebite conform OMS
547/2010 încasate, şi contravaloarea sporurilor de 15 % (prevăzut de OMS 547/2010 Anexa 3 lit. B
pct. 7- pentru personalul care în realizarea sarcinilor de serviciu lucrează cel puţin 75% din timp pe
calculator) şi 20% (Anexa 6, litera A, pct. „c,, - pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu
surse de radiaţii sau generator de radiaţii diferenţiat pe categorii de risc radiologie) la salariul de
bază, care ar fi trebuit în mod legal să i se acorde şi pentru perioada martie 2013 - iulie 2014.
A mai arătat că şi în perioada martie 2013 - iulie 2014 ar fi trebuit să beneficieze de aceste
sporuri pentru că a lucrat în aceleaşi condiţii ca şi acum: fiind medic radiolog, a desfăşurat activităţi
cu surse de radiaţii şi şi-a desfăşurat activitatea cel puţin 75% din timp pe calculator.
Pârâtul Spitalul Judeţean B. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii,
iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii.
Prin încheierea de şedinţă din 5.12.2016 a fost disjunsă judecarea capetelor de cerere din
acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean B. privind plata
diferenţelor salariale rezultate din c/v sporurilor pentru condiţii deosebite încasate (calculat prin
raportare la salariul de încadrare 2009/salariul de bază OG 17/2008) şi c/v acestui spor calculat legal
prin raportare la salariul de bază individual, rezultat din contractul individual de muncă şi actele
adiţionale începând cu luna martie 2013, şi actualizarea şi plata dobânzii legale a acestor diferenţe
salariale la data plăţii efective, cât şi cheltuieli de judecată, şi s-a dispus înfiinţarea unui nou dosar.
Prin sentinţa civilă nr. 1177 din 16 decembrie 2016, Tribunalul Botoşani a respins excepţia
tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de pârâtul Spitalul Judeţean B. A admis, în
parte, acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Judeţean B.
A obligat pârâtul Spitalul Judeţean B. să plătească reclamantei diferenţele salariale rezultând
din contravaloarea sumelor ce trebuiau plătite pentru orele de gardă efectuate în afara programului
normal de muncă prin raportare la salariul de bază primit pentru fiecare lună din intervalul
03.03.2013-31.07.2016 şi sumele plătite cu acest titlu de către pârât în acest interval. A obligat
pârâtul să plătească reclamantei şi actualizarea acestor sume de la data scadenţei la data plăţii
efective. A obligat pârâtul să plătească reclamantei dobânda legală pentru aceste sume de la data
introducerii acţiunii 03.03.2016 până la data plăţii efective. A obligat pârâtul să plătească reclamantei
100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta din prezenta cauză nu a contestat
vreun act administrativ de reîncadrare salarială cu privire la cuantumul drepturilor cuvenite pentru
gărzile efectuate. Doar în situaţia în care aceasta ar fi indicat că înţelege să conteste un asemenea act
ar fi fost aplicabile prevederile indicate de pârât privind necesitatea formulării contestaţiei într-un
anumit termen. În plus a observat Tribunalul că Spitalul a menţionat că în luna iulie a anului 2014 a
fost emis un act adiţional cu privire la drepturile salariale ale reclamantei. Înscrisul se află la fila 30
dosar şi din acesta rezultă că nu există nicio menţiune cu privire la drepturile salariale aferente orelor
de gardă ce ar trebui efectuate. În aceste condiţii în baza art. 248 din Codul de procedură civilă
instanţa a respins excepţia tardivităţii invocată de pârât.
Cu privire la fondul cauzei Tribunalul a constatat că reclamanta are calitatea de medic primar
în cadrul Spitalului Judeţean B. şi şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Secţiei Pediatrie. Activitatea
acesteia a fost guvernată în intervalul menţionat în acţiune de prevederile Ordinului Ministrului
Sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar
Conform art. 2 şi 4 din Ordinul nr. 870/2004 în forma în vigoare începând cu 01.03.2013 ,
dată indicată de reclamantă în acţiune, medicii încadraţi în unităţi publice din sectorul sanitar au
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program de 7 ore în medie pe zi. În unităţile sanitare publice cu paturi medicii care lucrează în
secţiile sau compartimentele cu paturi asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în
medie pe zi, în program continuu sau divizat astfel:
a) pentru spitale clinice, universitare, institute şi centre medicale clinice, spitale de urgenţă,
spitale judeţene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orăşeneşti, centre medicale:
- activitate curentă de 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;
- 20 de ore de gardă lunar;
b) pentru spitale de boli cronice, spitale comunale şi sanatorii:
- activitatea curentă de minimum 5 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare;
- 40 de ore de gardă lunar.
(2) Pentru spitalele nominalizate la alin. (1) lit. a), consiliul de administraţie poate aproba
organizarea contravizitei prin diminuarea corespunzătoare a activităţii curente de 6 ore în cursul
dimineţii, fără ca activitatea curentă în cursul dimineţii în zilele lucrătoare să fie mai mică de 5 ore
zilnic.
(3) Contravizita se poate organiza la nivelul tuturor secţiilor şi compartimentelor cu paturi
sau numai la unele secţii ori compartimente cu paturi, în funcţie de profilul medical al acestora.
(4) Contravizita se organizează după-amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de
repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se
lucrează.
Potrivit art. 42 din Ordinul 870/2004
(1) Orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare şi nici cumul de funcţii.
(2) Orele de gardă nu constituie vechime în muncă şi în specialitate.
(3) Orele de gardă efectuate în afara programului normal de lucru şi salarizate conform
prevederilor prezentului regulament se includ în veniturile salariale brute lunare în funcţie de care se
determină numărul de puncte realizat în fiecare lună, pe baza cărora se determină cuantumul pensiei.
Din interpretarea acestor texte rezultă că reclamanta A. în calitate de medic al Spitalului
Judeţean B., unitate publică, avea obligaţia de a-şi desfăşura activitatea după un program continuu
sau divizat, respectiv activitate curentă de 6 ore în cursul dimineţii în zilele lucrătoare şi respectiv 20
de ore de gardă pe lună. Această activitate intră în conceptul stabilit de Ordin ca fiind programul
normal de muncă al reclamantei. Rezultă că pentru această activitate drepturile salariale sunt cele
datorate pentru programul normal de activitate chiar dacă reclamanta a efectuat câte 20 ore de gardă
lunar. Cât timp aceste 20 ore de gardă sunt efectuate în cadrul programului normal de muncă,
salarizarea reclamantei pentru aceste ore nu presupune acordarea unor drepturi suplimentare faţă de
salariile de bază şi sporurile ce i se cuveneau pentru realizarea programului complet de activitate.
Deci pentru aceste 20 ore de gardă lunar susţinerile pârâtului cum că drepturile salariale ce i se
cuveneau salariatei trebuiau raportate la legile anuale de salarizare care stabileau preluarea
cuantumului din anul anterior, majorat sau nu după caz, este corectă. Cele 20 ore de gardă făceau
parte din programul normal de activitate şi nu presupuneau acordarea unor drepturi suplimentare care
să fie calculate altfel decât prin luarea în considerare a legilor anuale de salarizare astfel că pretenţiile
reclamantei privind salarizarea orelor de gardă din cadrul programului normal de activitate nu sunt
întemeiate.
Însă, aşa cum este înscris în art. 42 alin. 3 din Ordinul 870/2004, reclamanta putea efectua
ore de gardă în afara programului normal de activitate. Aceasta putea efectua ore de gardă în afara
programului normal de muncă şi nu era obligatorie efectuarea unor asemenea gărzi întrucât
angajatorul putea organiza linii de gardă şi în temeiul art. 33 din Ordinul 870/2004 prin includerea
unor medici din afara unităţii. Astfel conform textului menţionat în echipa de gardă a unei unităţi
sanitare cu paturi, în liniile de gardă organizate pe specialităţi, în afară de medicii încadraţi în
unitatea respectivă, pot fi incluşi şi medici din afara unităţii care sunt confirmaţi prin ordin al
ministrului sănătăţii în specialitatea stabilită pentru linia de gardă şi care îşi desfăşoară activitatea în
unităţi sanitare în care nu sunt organizate linii de gardă în acea specialitate.
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(2) Includerea acestor medici în echipa de gardă a unităţii se face cu avizul şefului de secţie
şi cu aprobarea conducătorului unităţii sanitare în care este organizată garda şi cu acordul unităţii
sanitare unde are norma de bază.
(3) Pot fi incluşi în linia de gardă şi medici care nu desfăşoară activitate în baza unui contract
de muncă, dar care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii în specialitatea în care este
organizată linia de gardă, cu avizul şefului de secţie şi cu aprobarea conducătorului unităţii sanitare.
Din statele individuale de plată ataşate la filele 57-61 dosar rezultă că reclamanta a efectuat
ore de gardă în afara programului normal de activitate iar pârâtul a precizat că salarizarea acordată
pentru aceste ore a avut în vedere salariul tarifar de încadrare din decembrie 2009 de 2199 lei.
Angajatorul a făcut trimitere la prevederile Legii 285/2010 şi la legile ulterioare de salarizare anuală
începând cu 2013 ca fiind temei de calculare a drepturilor prin raportare la valoarea de 2199 dar în
niciunul din actele menţionate nu se vorbeşte despre modalitatea de stabilire a drepturilor pentru
orele de gardă din afara programului normal de activitate.
În Ordinul 42/77/2011 indicat de pârât există o menţiune cu privire la stabilirea drepturilor
pentru orele de gardă din afara programului normal de muncă. Astfel la punctul 4 din acest act
normativ s-a consemnat cu titlu de exemplu că pentru Medicul primar care efectuează gărzi în afara
programului de la norma de bază acesta este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap. II al anexei
nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010.
Tariful orar aferent salariului de bază în luna iunie 2010 a fost stabilit potrivit prevederilor
art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010. Ca urmare, în anul 2011 tariful orar
se va stabili după cum urmează:
Tarif orar iunie 2010 = 14,8 lei (2.199 : 21,25 : 7)
Tarif orar iulie - decembrie 2010 = 14,8 * (1 - 25%) = 11,1 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 11,1 * (1 + 15%) = 12,8 lei.
Această sumă de 2199 lei a fost utilizată de pârât şi în continuare şi după data de 31.12.2011.
OUG nr. 1 /2010 în art. 5 conţinea dispoziţii cu privire la drepturile salariale ce ar trebui
acordate după data de 01.01.2010. În aliniatul 7 al art. 5, la care a făcut trimitere Ordinul 42/77/2011,
era consemnat că „Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară
pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază se determină într-un cuantum care să nu depăşească nivelul
determinat pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de
personal aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.”
Cât timp această Ordonanţă de Urgenţă a fost în vigoare au fost aplicabile prevederile privind
calcularea tarifului orar prin raportare la salariul determinat pentru luna decembrie 2009, adică suma
de 2199 lei arătată de Spital.
Însă Ordonanţă de Urgenţă nr. 1 din 2010 a fost respinsă de Parlament prin Legea 30 din
2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 20 Martie 2012.
Conform art. 115 din Constituţie Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în
situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa
în cuprinsul acestora.
(5) Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în
procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial
al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la
depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera
sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte
Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme
de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).
(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot
afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de
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Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate
publică.
(7) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în
care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).
(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile
necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.
Conform aliniatului 8 din acest articol, OUG 1/2010 şi-a produs efectele doar pe perioada de
până la intrarea în vigoare a Legii de respingere a ei de către Parlament adică până la data de
22.03.2012. Începând cu data de 23.03.2012 au încetat efectele ei şi ale actului subsecvent adică
punctul 4 din Ordinul 44/77/2011. Rezultă că tariful orar nu mai trebuia calculat prin raportare la
suma de 2199 lei. Astfel voinţa legiuitorului privind încetarea efectelor prevederilor inclusiv privind
tariful orar pentru orele de gardă din afara normei legale a fost în mod explicit exprimată prin Legea
30/2012 întrucât dacă s-ar fi dorit continuarea acordării unui asemenea tarif prin raportare la
drepturile aferente lunii decembrie 2009 ar fi fost aprobată fie chiar şi numai prevederea art. 5 alin. 7
din OUG 1/2010.
În aceste condiţii în luna decembrie 2012 nu mai exista norma legală de stabilire a tarifului
orar prin raportare la salariul de încadrare din decembrie 2009 de 2199 lei. Totuşi Ordinul 840/2007
a rămas în vigoare astfel că pentru orele de gardă din afara programului normal de activitate ar fi
trebuit stabilit un tarif orar.
Conform art. 1 din OUG 84/2012 în anul 2013 trebuiau menţinute în plată la nivelul acordat
pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3 - 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012. Nici în OUG 84/2012 şi nici în OUG 19/2012
legiuitorul delegat nu a reglementat chestiunea tarifului orar aplicabil orelor de gardă efectuate în
afara normei de bază. În OUG 103/2013 aplicabilă pentru drepturile aferente anului 2014 , OUG
83/2014 şi OUG 57/2015 aplicabile drepturilor aferente perioadei 01.01.2015-31.07.2016 nu există
menţiuni cu privire la tariful orar aplicabil gărzilor efectuate în afara normei de bază. Abia începând
cu data de 01.08.2016 modalitate de efectuare a acestor gărzi şi de acordare a drepturilor salariale
cuvenite a fost reglementată în actul de salarizare anuală stabilindu-se că este necesară încheierea
unui nou contract de muncă. Astfel conform art. 3 ind. 2 alin. 6 din OUG 20/2016 gărzile efectuate
de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial
pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente
activităţii prestate în linia de gardă. Cum Tribunalul nu a fost învestit cu cercetarea condiţiilor
încheierii acestor noi contracte rezultă că analiza din prezenta cauză priveşte doar intervalul începând
cu data arătată în acţiune şi până la data de 31.07.2016.
Precum s-a arătat mai sus după respingerea OUG 1/2010 nu a mai existat vreo prevedere
legală în actele de stabilire a drepturilor salariale anuale care să reglementeze modalitatea de stabilire
a tarifului orar. Totuşi voinţa legiuitorului delegat privind modificarea modului de calcul al
drepturilor cuvenite pentru gărzile efectuate în afara normei de bază rezultă din alt act care nu
reprezintă lege anuală de salarizare. Astfel prin OUG 91/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 886
din 27.12.2012, care modifică Legea 95/2006 , punctul 23 s-a stabilit că „Activitatea desfăşurată de
asistentul medical, de operatorul registrator de urgenţă şi dispecerul/radiotelefonistul, precum şi de
şoferul autosanitarei/ ambulanţierul din cadrul serviciilor de ambulanţă, pentru asigurarea
continuităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în afara programului de la norma de bază, se
asimilează cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi şi beneficiază de drepturile
prevăzute la cap. II art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în condiţiile în care nu beneficiază
de timp liber corespunzător pentru activitatea desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru."
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Practic prin acest act normativ s-a stabilit că personalul sanitar care efectuează gărzi în afara
programului de la norma de bază beneficiază de drepturile prevăzute la cap. II art. 3 din anexa nr. III
la Legea-cadru nr. 284/2010 întrucât activitatea ambulanţierului, asistentului medical a fost asimilată
activităţii personalului sanitar care efectuează gărzi în afara programului normal de activitate şi
modului de salarizare a acestuia prin raportare la Legea 284/2010 şi nu la alt act normativ de stabilire
a drepturilor salariale. În consecinţă prevederile cap. II art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr.
284/2010 erau în vigoare la 31.12.2012 şi acestea reglementau modalitatea de stabilire a drepturilor
personalului sanitar care efectua gărzi în afara programului de la norma de bază .
Conform cap. II art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 (1) Personalul sanitar cu
pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara
normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu
tariful orar aferent salariului de bază.
(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la
funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al
salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.
(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la
funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit
dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al
salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.
(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul
director.
(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează
serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor
încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru
activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în
linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru
funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii,
corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.
(6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de
la domiciliu, vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit
determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură
garda la domiciliu.
Prevederile acestui articol sunt aplicabile şi dintr-un alt motiv. Astfel precum s-a arătat mai
sus în Ordinul 840/2007 s-a stabilit că gărzile pot fi efectuate şi de alţi medici care nu au încheiate
contracte de muncă cu unitatea spitalicească respectivă la care efectuează garda sau cu oricare altă
unitate spitalicească. Pentru cei angajaţi după data respingerii Ordonanţei 1/2010 nu exista vreo
reglementare care să stabilească modalitatea concretă de stabilire a drepturilor şi care să facă
trimitere la salarizarea de dinainte de 01.01.2010. Pentru aceştia modalitatea de încadrare este cea
stabilită de alin. 5 din art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010. Or atâta timp cât este
aplicabil alin. 5 rezultă că articolul în cauză este în întregime aplicabil întrucât nu ar putea exista
două tarife orare diferite pentru aceiaşi activitate, unul pentru medici angajaţi ai spitalului şi unul
pentru cei ce lucrează doar în liniile de gardă cu contract de muncă cu timp parţial.
De altfel chiar Ministerul Sănătăţii a stabilit că tariful orar trebuie raportat la salariul de bază.
Astfel conform art. 14 alin. 2 din Ordinul 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare
a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014 s-a stabilit că „Personalul care
desfăşoară activităţi medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate publică poate fi remunerat
în funcţie de tariful orar care corespunde salariului de bază aprobat pentru personalul de specialitate
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medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi numărul de ore lucrate efectiv pe perioada
unei luni calendaristice.”
În plus chiar legiuitorul a reiterat că tariful orar trebuie raportat la salariul de bază întrucât
prin Legea 347/2015 s-a stabilit că „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se aprobă plata orelor
suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru categoriilor de personal care au fost
implicate în acordarea asistenţei medicale şi de urgenţă pentru persoanele a căror stare de sănătate a
fost grav afectată în urma evenimentului produs în Clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data
de 30 octombrie 2015.
(7) Beneficiază de prevederile alin. (6) următoarele categorii de personal:
a) personalul care a acordat îngrijire, asistenţă medicală, consiliere şi transport sanitar în
cadrul unităţilor sanitare implicate;
b) personalul care a însoţit pacienţii transferaţi pentru acordarea îngrijirilor medicale la
clinici din afara graniţelor ţării.
(8) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (1), începând cu data de 30 octombrie 2015,
se salarizează în funcţie de tariful orar aferent salariului de bază avut, la care se adaugă un spor de
100% din tariful orar al salariului de bază.»". Deci legiuitorul a avut în vedere tariful orar prin
raportare la salariul de bază şi nu tariful orar prin raportare la salariul de încadrare din decembrie
2009 iar la nivelul sistemului sanitar tariful orar este unic reglementat.
În raport cu cele consemnate Tribunalul a stabilit că gărzile efectuate de reclamantă în afara
programului normal de muncă trebuiau salarizate prin raportare la cap. II art. 3 din anexa nr. III la
Legea-cadru nr. 284/2010 respectiv cu luarea în considerare a salariului de bază avut la momentul
efectuării acestor gărzi şi nu prin raportare la suma fixă de 2199 lei avută în vedere de Spital în baza
unui act normativ respins de Parlament.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă B., criticând-o
pentru nelegalitate şi netemeinicie, motivat de următoarele:
OUG 1/2010 a fost abrogată expres la data de 01.01.2011 prin art. 39 din Legea 284/2010
având aplicabilitate numai pentru anul 2010, reţinerea instanţei de fond că OUG 1/2010 a produs
efecte până la data de 22.03.2012 fiind nelegală.
De asemenea, Ordinul 44/77/2011 nu a fost emis în baza OUG 1/2010 şi implicit acest Ordin
nu era act subsecvent la OUG 1/2010.
Rezultă că Ordinul 44/77/2011 emis în baza art. 17 al Legii 285/2010 nu a fost abrogat, iar
raţionamentul instanţei de fond „....ca tariful orar nu mai trebuia calculat prin raportare la suma de
2199 lei" este eronat interpretat.
De altfel, Legea 285/2010 nu a fost abrogată nici până în prezent şi nici Ordinul 44/77/2011.
O altă interpretare greşită este faptul că instanţa de fond a reţinut că „Nici în OUG 84/2012 şi
nici în OUG 19/2012 legiuitorul delegat nu a reglementat chestiunea tarifului orar aplicabil orelor
de gardă efectuate în afara normei de baza .
După cum în mod clar se poate observa, OUG 19/2012 prevede la art. 1 alin 2 că „Cuantumul
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de
încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în
măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".
OUG 84/2012 precizează faptul că „În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru
luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art 1 şi art 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 19/2012 recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012".
Având în vedere că OUG 19/2012 face referire la elementele de salarizare care fac parte din
salariul brut (din salariul brut pentru anul 2012 făcând parte şi cuantumul tarifului orar), pentru
anul 2013, OUG 84/2012 precizează expres că se menţin în plată drepturile salariale acordate pentru
luna decembrie 2012. Rezultă clar că pentru anul 2013 tariful orar aplicabil orelor de gardă era cel
din anul 2012.
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În realitate, legile anuale de salarizare nu s-au dovedit altceva decât norme de amânare a
aplicării Legii-cadru nr. 284/2010, prin care s-au menţinut drepturile salariale stabilite prin Legeacadru nr. 330/2009.
In acest sens s-a pronunţat şi Curtea de Apel Suceava prin Decizia nr. 966/02.11.2016 în
Dosarul nr. 483/40/2016
Asimilarea operatorului registrator de urgenţă, a dispecerului/ radiotelefonistului, şi a
şoferului autosanitarei/ ambulanţierul din cadrul serviciilor de ambulanţă de către instanţa de fond cu
activitatea personalului medical este un sofism impus de instanţa de fond din următoarele aspecte:
În primul rând, aşa cum menţionează OUG 91/2012, personalul de la ambulanţă se asimilează
cu personalul sanitar şi nu invers.
În al doilea rând OUG 91/2012 nu prevede nici un tarif orar pentru calculul orelor de gardă,
dimpotrivă îl asimilează la personalul sanitar.
În al treilea rând alin. 5 din art. 3 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 nu prevede un
salariu de bază la care să se calculeze tariful orar.
Inclusiv în Ordinul 42/77/2011 la lit. G alin. 4 se precizează clar că „Pentru activitatea
prevăzută în linia de gardă medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap II al anexei nr. III
la Legea-cadru 284/2010.
De asemenea, nu se poate calcula un salariu al unui medic care efectuează gărzi prin contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la un medic care se încadrează în unitate cu contract
cu timp parţial. Din contră, aşa cum prevăd legile subsecvente ale salarizării, pentru persoanele
angajate într-o unitate bugetară salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile
similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat (art. 2 din Legea 283/2011 si
următoarele legi).
În al patrulea rând OUG 91/2012, Legea 347/2015, Ordinul 422/2013 nu au fost invocate ca
temei de drept de nici una dintre părţi dar nici de către instanţă din oficiu, nu au fost dezbătute în
cercetarea fondului şi nu au fost puse în discuţia părţilor.
De altfel, Legea 347/2015 a fost emisă special pentru evenimentul de la Clubul Colectiv, iar
în această lege se acordă ore suplimentare numai personalului medical care au acordat îngrijire
persoanelor implicare în eveniment. Spitalul Judeţean B. nu a acordat îngrijire persoanelor implicate
în evenimentul de la Clubul Colectiv.
Nici Ordinul 422/2013 nu este aplicabil în acest dosar, acesta referindu-se la personalul care
desfăşoară activitate medicală în cadrul programelor naţionale de sănătate şi nu medicilor care
efectuează gărzi.
Pe perioada efectuării gărzilor, medicii acordă îngrijiri medicale persoanelor internate pe
secţiile pentru care efectuează garda şi nu desfăşoară activitate în cadrul programelor naţionale de
sănătate publică.
Stabilirea de către instanţa de fond „...că gărzile efectuate de reclamanţi în afara programului
normal de muncă trebuiau salarizate prin raportare la cap. II art. 3 din anexa III la Legea-cadru nr.
284/2010 respectiv cu luarea în considerare a salariului de bază avut la momentul efectuării acestor
gărzi şi nu prin raportare la suma fixă de 2199 lei avută în vedere de Spital în baza unui act normativ
respins de Parlament", este o interpretare eronată, pentru aspectele arătate mai sus dar şi pentru
următoarele motive:
Ordinul 42/77/2011 nu a fost abrogat aşa cum a reţinut instanţa de fond; în Ordinul
42/77/2011 la lit. G alin. 4 se precizează clar că „Pentru activitatea prevăzută în linia de gardă
medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap II al anexei nr. III la Legea-cadru 284/2010
(ordin care instanţa de fond a apreciat că a fost aplicat corect prin calculul tarifului de gardă la
salariul de bază din decembrie 2009); Nu este admisibil ca instanţa să aprecieze ca pentru perioada
01.01.2010 - decembrie 2012 Spitalul a aplicat corect legislaţia în vigoare, inclusiv prevederile art. 3
din cap II al anexei nr. III la Legea-cadru 284/2010, iar după decembrie 2012 tariful orar pentru orele
de gardă să fie calculat la alt salariu de bază în condiţiile în care actele normative emise în baza art. 7
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din Legea 284/2010 opresc aplicarea efectivă a valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii 284/2010 (Decizia 32/2015 ÎCCJ) şi nici nu a
fost stabilit printr-un act normativ aplicarea tarifului orar pentru orele de gardă la un alt salariu de
bază; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 32/2015 precizează clar că se va face
distincţie între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare şi plata efectivă a drepturilor salariale.
Prin modul de calcul al tarifului orar la gărzi pentru anul 2011 prin raportare la salariul de
bază din decembrie 2009 stabilit prin Ordinul nr. 42/44/2011, legiuitorul şi-a exprimat expres voinţa
pentru continuarea acordării acestui tarif şi după anul 2011, prin prevederile exprese din legile
anuale de salarizare referitoare la acordarea drepturilor salariale la nivelul lunii decembrie din anul
anterior (Legea nr. 283/2011, OUG nr. 19/2012, OUG nr. 84/2012, OUG nr. 103/2013, OUG nr.
83/2014, OUG nr. 57/2015).
Aceste acte normative emise anual pentru a reglementa salarizarea personalului plătit din
fonduri publice au impus modalitatea de calcul a sporurilor şi nivelul de referinţă al cuantumului
salariului la care se raportează, respectiv decembrie 2009.
Acest aspect este clar recunoscut de legiuitor în preambulul OUG nr. 20/2016 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative „ţinând cont de succesivele
amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare,
ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă
potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009".
Având în vedere faptul că pretenţiile reclamantei din cererea de chemare în judecată au fost
solicitate „până la pronunţare", consideră că menţiunile OUG nr. 20/2016 ar trebui reţinute de
instanţa de judecată în soluţionarea cauzei.
În drept au fost invocate prevederile art. 466 – 482 din Codul de procedură civilă.
Intimata reclamantă nu a formulat întâmpinare.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine următoarele:
Pretenţia concretă dedusă judecăţii este plata diferenţelor salariale rezultate din calculul
orelor de gardă efectuate de reclamantă, nu prin raportare la salariul de încadrare din 2009, ci la
salariul de bază individual rezultat din contractul individual de muncă şi din actele adiţionale pe care
le-a încheiat.
Dispoziţiile din Codul muncii şi din actele normative care au reglementat asupra salarizării
personalului plătit din fonduri publice reglementează cadrul legal în ceea ce priveşte salarizarea
acestei categorii de personal.
Potrivit prevederilor art. 162 alin. 3 din Codul muncii, sistemul de salarizare se stabileşte prin
lege, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la
bugetul de stat.
Stabilirea salariilor prin acte normative pentru o categorie importantă de personal constituie o
excepţie de la principiul negocierii, dar care, la rândul său, se constituie într-un principiu distinct al
sistemului de salarizare. Aceasta se justifică, în cazul acestui personal, deoarece, în principiu,
salariile se suportă din alocaţiile bugetare.
Raportat la aceste considerente instanţa urmează a analiza prevederile legale care au
reglementat asupra modului de calcul al orelor de gardă.
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice art. 1 alin. 2:
Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda
lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate
personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura
în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
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Ordinul nr. 42/77/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice, Anexa nr. 1, punctul G, stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupaţionale
"sănătate":
Medicul primar de la pct. 3 efectuează gărzi în afara programului de la norma de bază.
Pentru activitatea prevăzută în linia de gardă medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3
din cap. II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010.
Tariful orar aferent salariului de bază în luna iunie 2010 a fost stabilit potrivit prevederilor
art. 5 alin. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010. Ca urmare, în anul 2011 tariful orar
se va stabili după cum urmează:
Tarif orar iunie 2010 = 14,8 lei (2.199 : 21,25 : 7)
Tarif orar iulie - decembrie 2010 = 14,8 * (1 - 25%) = 11,1 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 11,1 * (1 + 15%) = 12,8 lei
OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată prin Legea nr. 283/2011 - art. 1 alin. 2:
În anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
OUG nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013,
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare - art. 1:
În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri
pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.
OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012 - art. 1 alin. 1 şi 2:
Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de
bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se
majorează în două etape, astfel:
a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2012.
Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut,
indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se
majorează potrivit alin. 1, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
OUG nr. 103/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - art. 1 alin. 2:
În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
OUG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - art. 1 alin. 2:
În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
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personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
OUG nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare - art. 1 alin. 2:
În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul
lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Legea nr. 330/2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – art.
30 alin. 5 lit. a:
În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără
a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare
va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se
introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege.
Nota la anexa II/2 la Legea nr. 330/2009, anexă care se referă la unităţi sanitare de asistenţă
socială şi de asistenţă medico-socială, prevede că în coeficientul prevăzut în coloana "bază" sunt
cuprinse: sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de prevenţie şi cuantumul lunar
aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au
beneficiat în anul 2009 de acestea.
OUG nr. 1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal
din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar – art. 5
alin. 7:
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal
de lucru de la funcţia de bază se determină într-un cuantum care să nu depăşească nivelul determinat
pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal
aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.
Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- art. 7 alin. 1 şi 2; art. 8 din anexa nr. III:
Aplicarea prevederilor acestei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după
caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor
lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare, iar valoarea salariilor de bază, soldelor
funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare utilizată la
reîncadrarea pe funcţii a personalului în anul 2011 se stabileşte prin legea privind salarizarea în anul
2011 a personalului plătit din fonduri publice.
Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice
din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor
sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură.
Ordinul nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă,
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar - art. 42 alin. 3:
Orele de gardă efectuate în afara programului normal de lucru şi salarizate conform
prevederilor prezentului regulament se includ în veniturile salariale brute lunare în funcţie de care se
determină numărul de puncte realizat în fiecare lună, pe baza cărora se determină cuantumul pensiei.
Apreciază instanţa de apel că tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu
pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de
muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, pentru perioada supusă controlului
judecătoresc, este cel reglementat de Legea nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice şi de Ordinul nr. 42/77/2011, privind aprobarea Normelor
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metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice, tarif care a fost preluat practic de legile ulterioare de
salarizare, care au reglementat salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin dispoziţii pe
care mai sus le-am enunţat şi care au reglementat asupra evoluţiei tuturor elementelor de salarizare
care compun salariul brut al reclamanţilor.
Această concluzie se desprinde, fără putinţă de tăgadă, din succesiunea de acte normative
care, în timp, începând cu data de 1.01.2010, au reglementat asupra salarizării personalului plătit din
fonduri publice şi care, fără excepţie, au dispus asupra tuturor elementelor de salarizare care fac parte
din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare.
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal
de lucru de la funcţia de bază constituie practic un drept salarial, este o componentă a salariului brut
de care beneficiază această categorie de personal plătit din fonduri publice.
Acest tariful orar pentru activitatea prevăzută în linia de gardă este un element al sistemului
de salarizare, care face parte din salariul brut al părţii reclamante, acest drept salarial neputând fi
privit izolat, rupt de ceea ce reprezintă practic noţiunea de salarizare, anume totalitatea drepturilor
băneşti cuvenite pentru munca prestată, deci inclusiv drepturile băneşti reprezentând tariful orar
pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de
bază.
Chiar Ordinul nr. 870/2004 dispune la art. 42 alin. 3 în sensul că orele de gardă efectuate în
afara programului normal de lucru şi salarizate conform prevederilor prezentului regulament se
includ în veniturile salariale brute lunare.
Prin OUG nr. 1/2010 acest element al sistemului de salarizare a primit o reglementare
specială, distinctă, art. 5 alin. 7 dispunând în mod expres că tariful orar pentru gărzile efectuate de
personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara
normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se determină într-un
cuantum care să nu depăşească nivelul determinat pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectat de
măsurile de reducere a cheltuielilor de personal aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.
Prin urmare această dispoziţie nu prevede că s-ar calcula tariful orar pentru gărzile efectuate
de personalul sanitar prin raportare la salariul de bază prevăzut de art. 30 alin. 5 lit. a din Legea nr.
330/2009, ci acesta se determină într-un cuantum care să nu depăşească nivelul determinat pentru
luna decembrie 2009.
Deci, noul salariu de bază stabilit prin Legea nr. 330/2009 nu constituie baza de calcul pentru
alte drepturi care se acordă în raport de salariul de bază, respectiv gărzi, deoarece legiuitorul conform
prevederii mai sus enunţate stabilește că acest drept salarial se acordă în același cuantum de la 31
decembrie 2009, de unde rezultă clar că salariul de bază de la 31 decembrie 2009 constituie baza de
calcul pentru dreptul salarial menționat şi nu salariul de bază în compunerea reglementată de Legea
nr. 330/2009.
Chiar dacă prin Legea nr. 284/2010, potrivit art. 39 lit.x, a fost abrogată OUG nr. 1/2010
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, aceasta nu înseamnă că
ulterior intrării în vigoarea a acestui act normativ, modul de calcul al tarifului orar pentru activitatea
prevăzută în linia de gardă ar fi altul, în condiţiile în care, aşa cum mai jos vom exemplifica, acest
drept salarial, aşa cum a fost el calculat pentru anul 2010 în baza OUG nr. 1/2010, a fost preluat de
legile anuale ulterioare de salarizare, legi care au reglementat asupra cuantumului salariului brut al
reclamantei, cuantum din care face parte şi acest tarif orar pentru gărzile efectuate de personalul
sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei
legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază.
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Însuşi actul normativ care a reglementat asupra salarizării unitare a personalului plătit din
fonduri publice, respectiv Legea nr. 284/2010, dispune la art. 7 alin. 1 şi 2 în sensul că aplicarea
prevederilor acestei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de
bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare,
prin legi speciale anuale de aplicare, iar valoarea salariilor de bază, soldelor funcţiilor de
bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe
funcţii a personalului în anul 2011 se stabileşte prin legea privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice.
Legea nr. 285/2010 a reglementat asupra salarizării în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice iar în aplicarea acestui act normativ a fost emis Ordinul nr. 42/77 din 13 ianuarie
2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
Legea nr. 285/2010, prin prevederile sale, pe care mai sus le-am enunţat, dispune asupra
cuantumului tuturor elementelor sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut de care
trebuie să beneficieze personalul plătit din fonduri publice în anul 2011, dispunând fără putinţă de
tăgadă asupra ”celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare”, cuantumul
acestor drepturi salariale astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru
luna octombrie 2010, fiind majorat cu 15%.
Ordinul nr. 42/77/2011, în Anexa nr. 1, punctul G - stabilirea salariilor personalului din
cadrul familiei ocupaţionale "sănătate", prevede şi exemplifică în mod clar şi neechivoc modul de
calcul al dreptului salarial solicitat de părţile reclamante, stabilind că pentru activitatea prevăzută în
linia de gardă medicul beneficiază de tariful orar aferent salariului de bază stabilit potrivit
prevederilor art. 5 alin. 7 din OUG nr. 1/2010, în cuantumul de la nivelul lunii octombrie 2010,
majorat cu 15%, în acord tocmai cu actul normativ cu putere superioară, respectiv cu Legea nr.
285/2010, în executarea căruia a fost emis şi cu respectarea prevederilor art. 77 din Legea nr.
24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cu care,
ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau ale autorităţilor administrative
autonome se emit numai pe baza şi în executarea legilor.
Chiar dacă Ordinului nr. 42/77/2011 a fost dat în aplicare Legii nr. 285/2010, lege care a
reglementat asupra salarizării personalului plătit din fonduri publice, la nivelul anului 2011, aceste
drepturi salariale au fost preluate de legile anuale ulterioare de salarizare.
Astfel, pentru anul 2012 – OUG nr. 80/2010; pentru anul 2013 - OUG nr. 84/2012 raportat la
art. 1 din OUG nr. 19/2012; pentru anul 2014 - OUG nr. 103/2013; pentru anul 2015 - OUG nr.
83/2014; pentru anul 2016 - OUG nr. 57/2015 au dispus în mod expres, prin art. 1 alin.2, asupra
evoluţiei cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor dar şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar
brut, indemnizaţia brută de încadrare.
Or, un asemenea element al salariului brut este, aşa cum mai sus am arătat, tocmai tariful orar
pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de
bază.
Aceste acte normative, ale căror dispoziţii mai sus le-am enunţat, practic au preluat tariful
orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de
la funcţia de bază, stabilit potrivit Legii nr. 285/2010 şi Ordinului nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice – prin raportare la tariful calculat în
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conformitate cu prevederile art. 5 alin. 7 din OUG nr. 1/2010, reglementând asupra lui ca şi element,
ca şi componentă a salariului brut al personalului plătit din fonduri publice.
Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa nu poate considera că, începând cu data de
1.01.2011, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal
de lucru de la funcţia de bază se determină în baza dispoziţiilor art. 46 alin. 1 din Ordinul nr.
870/2004, prin raportare la prevederile art. 30 alin. 5 lit. a şi Anexa II/2 din Legea nr. 330/2009 şi la
dispoziţiile art. 3 alin. 1 din anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
În primul rând Ordinul nr. 870/2004 nu a fost dat în interpretarea şi aplicarea Legii nr.
330/2009 şi nu avea cum să dispună asupra calculului tarifului orar pentru gărzile efectuate de
personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara
normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, prin raportare la un
salariu de bază reglementat de un act normativ cu putere superioară emis mulţi ani mai târziu.
Actul normativ care reglementa asupra salarizării reclamanţilor la data emiterii Ordinului nr.
870/2004, nu dispunea asupra salariului de bază al părţilor reclamante în compunerea care a fost
stabilită abia începând cu data de 1.01.2010, data intrării în vigoare a legii nr. 330/2009, astfel încât
acest Ordin nu putea să prevadă mai multe drepturi decât legea de salarizare de la data emiterii lui.
În al doilea rând, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, privind salarizarea
în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă
şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Aceste prevederi au fost preluate şi pentru anii ulteriori, respectiv:
- în anul 2012 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători
claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare,
potrivit art. 4 alin. 2 din OUG nr. 80/2010;
- pentru anul 2013 în baza OUG nr. 84/2012;
- pentru anul 2014 în baza OUG nr. 103/2013;
- pentru anul 2015 în baza OUG nr. 83/2014;
- pentru anul 2016 în baza OUG nr. 57/2015.
Chiar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
a reţinut în considerentele deciziei nr. 10/2017 că: ”Toate actele normative anuale de salarizare, fără
excepţie din 2010 şi până în prezent, nu au făcut decât să reia dispoziţiile referitoare la valoarea de
referinţă şi la coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele
Legii-cadru nr. 284/2010, prevederi care nu au fost niciodată aplicate.
Practic, niciun angajat bugetar nu a primit plăţi salariale potrivit acestei legi, pentru că, prin
acte normative anuale de salarizare, s-a derogat permanent, perpetuându-se starea de tranziţie.
Aşadar, s-a procedat doar la o "reîncadrare scriptică" a personalului potrivit noilor grile, dar plata
salariilor s-a "realizat faptic" la nivelul salariilor în plată din decembrie 2009.
Aşadar, este de reţinut faptul că, deşi personalul bugetar a fost reîncadrat în conformitate cu
dispoziţiile legilor-cadru, el nu a fost salarizat în baza acestora, întrucât, la stabilirea salariului, nu au
fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare,
care, trimiţând la cadrul normativ în vigoare la nivelul anului 2009, menţineau în plată cuantumul
salarial din anii anteriori.”
În acelaşi sens s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept şi prin decizia nr. 32/2015.
De asemenea, art. 8 din anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 prevede că regulamentul
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, un asemenea regulament nefiind elaborat.
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În al treilea rând, aşa cum pe larg am expus în cuprinsul acestor considerente, acte normative
cu putere superioară Ordinului nr. 870/2004 au reglementat, începând cu data de 1.01.2010, asupra
salarizării personalului plătit din fonduri publice, dispunând inclusiv asupra tarifului orar pentru
gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de
bază, ca şi element al salariului brut, astfel încât nu putem considera că acest drept salarial nu şi-ar fi
găsit reglementare în cuprinsul acestor acte normative.
Vorbim practic de acte normative care au impus cu forţa legii modalitatea de calcul a
dreptului salarial solicitat de reclamanţi şi nivelul de referinţă la care se raportează cuantumul
acestuia, anume nivelul lunii decembrie 2009.
Astfel, evoluţia tarifului orar a fost reglementată practic prin legile anuale de salarizare, ca şi
element al sistemului de salarizare care face parte, potrivit legii, din salariul brut, începând cu
ianuarie 2012 fiind menţinut nivelul acestuia prin legile anuale de salarizare, în raport cu tariful orar
stabilit prin art. 5 alin. 7 din OUG nr. 1/2010, astfel cum acest tarif a fost majorat prin Legea nr.
285/2010 şi prin Ordinul nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011.
OUG nr. 91/2012 și Legea nr. 347/2015 nu au nicio relevanţă în speţa de faţă, în condiţiile în
care aceste acte normative se aplică categoriilor de personal la care se referă în mod expres.
Faţă de cele reţinute, întrucât prima instanţă a interpretat greșit actele normative incidente în
cauză, în temeiul art. 480 alin. 1, 2 Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul, a schimbat în parte
sentinţa civilă atacată, în sensul că a respins acţiunea ca nefondată, apreciind că tariful orar pentru
orele de gardă a fost corect calculat de pârâtul apelant.
3. Obligarea fostului angajator la eliberarea unei adeverințe pentru stabilirea pensiei de
serviciu a magistratului prin raportare la o indemnizație de încadrare brută lunară stabilită la
o valoare de referință sectorială de 445 lei. Înțelesul noțiunii de indemnizație avută în ultima
lună de activitate.
Cuprins pe materii
Art. 82 din Legea nr. 303/2004; art. 13 din Normele Metodologice aprobate prin HG nr.
1275/2005; Decizia nr. 23 din 29.06.2015 Înalta Curte de Casație și Justiție.
Rezumat:
În conformitate cu art. 82 din Legea nr. 303/2004, judecătorii, procurorii, magistraţiiasistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de
conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o
vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori
procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot
pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în
cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de
salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data
pensionării.
Potrivit art. 13 din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 1275/2005, în vederea
stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă adeverinţa tip pentru stabilirea
pensiei de serviciu, întocmită de ultima unitate angajatoare, care cuprinde vechimea în
magistratură, vechimea numai în funcţiile de judecător şi de procuror, media veniturilor brute
realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării şi venitul brut realizat la data
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pensionării, text corespunzător art. 82 din Legea nr. 303/2004 anterior modificării prin OUG nr.
100/2007, în vigoare din 8.10.2007.
Atât timp cât în lunile august și septembrie 2016, de referință pentru stabilirea pensiilor
reclamantelor, indemnizația lunară brută a reclamantelor nu se calcula în raport de o valoare de
referință sectorială de 445 lei nici în temeiul Ordinelor Ministerului Justiției prin care s-a stabilit
salarizarea judecătorilor și nici printr-o hotărâre judecătorească, pretențiile acestora ca Tribunalul
D. și Curtea de Apel D. să emită adeverințe în acest sens nu sunt întemeiate.
În speță nu sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 71/2015 care se referă la salarizarea
personalului bugetar pentru anul 2015 și pe cale de consecință nici Decizia nr. 23/2016 a Înaltei
Curți de Casație și Justiție dată în interpretarea acesteia, invocate de reclamante. Instanța nu
trebuie să stabilească dacă indemnizația de încadrare brută a reclamantelor a fost eronat stabilită
începând cu data de 9.04.2015, acesta nefiind obiectul cererii de chemare în judecată. În prezenta
cauză instanța poate să stabilească doar dacă angajatorul a eliberat o adeverință care să ateste
corect indemnizația brută plătită în ultima lună de activitate, raportat doar la datele existente în
evidența acestuia.
(Decizia civilă nr. 166 din 22 martie 2018, dosar nr. 8199/99/2016).
Hotărâre–extras
Prin sentinţa civilă nr. 1197 din 14 iunie 2017 Tribunalul D. a admis acţiunea formulată şi
precizată de reclamantele A. şi B. , a obligat pârâţii să elibereze reclamantelor o adeverinţa pentru
stabilirea pensei de serviciu prin raportare la o indemnizație de încadrare bruta lunara stabilita la o
valoare de referința sectoriala de 445 lei, a respins, ca fiind rămasă fără obiect, acțiunea formulată de
reclamanta C.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantele A, B. şi C., prin precizările
formulate în termen la cererea iniţial formulată, au solicitat obligarea pârâtei Curtea de Apel D.,
respectiv a Tribunalului D., la emiterea adeverinţei pentru stabilirea pensiei de serviciu a
judecătorilor și procurorilor, conform Legii nr. 303/2004 privind statutul procurorilor şi
judecătorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care să includă valoarea de
referinţă sectorială în cuantum de 445 (405 lei + 10% ).
Această valoare de referinţă sectorială a rezultat ca urmare a aplicării creşterilor salariale de
18%, recunoscute prin sentinţa civilă nr. 116/30.01.2008 a Tribunalului D. (irevocabilă conf. deciziei
civile nr. 158 din 25.03.2008 a Curţii de Apel D.) prin care s-au recunoscut reclamantelor drepturi
băneşti rezultate din aplicarea creşterilor salariale de 5% începând cu data de 01.01.2007, faţă de
nivelul din luna decembrie 2006, de 2% începând cu data de 01.04.2007 faţă de nivelul din luna
martie 2007 şi de 11% începând cu data de 01.10.2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007,
precum şi a creşterilor salariale de 7%, începând cu luna martie 2014, compuse din suma indexărilor
de 1%, 5% şi 11%, acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive, în baza O.G. nr. 3/2006 şi aflate în
plată, de care s-au bucurat până la data de 01.01.2017, doar o parte a procurorilor din cadrul
Ministerului Public, a judecătorilor şi magistraţilor asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător se pot
pensiona la cerere şi pot beneficia de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul
reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi
sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, conform dispoziţiilor art. 82
(1) din Legea 303/2004.
Prin urmare, conţinutul adeverinţei-tip ce trebuie depusă la dosarul de pensionare conform
art. 13, alin. 1 lit. b) din H.G. nr. 1.275 din 18 octombrie 2005, trebuie să cuprindă indemnizaţia de
încadrare brută şi sporurile avute în ultima lună de activitate, inclusiv drepturile băneşti obţinute prin
hotărâri judecătoreşti.
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Dacă drepturile băneşti obţinute prin hotărâri judecătoreşti nu s-ar lua în calcul la stabilirea
indemnizaţiei de încadrare brute şi a sporurilor pe baza cărora se stabileşte pensia de serviciu,
efectele hotărârilor judecătoreşti de acordare a respectivelor drepturi nu ar fi depline, deoarece s-ar
recunoaşte doar dreptul la plata lor dar nu şi celelalte beneficii care rezultă din plată, cum este în
speţă dreptul de a beneficia de o pensie corespunzătoare contribuţiei la bugetul de asigurări sociale,
potrivit principiului contributivităţii. Chiar dacă unele dintre sume au fost acordate ca şi despăgubiri,
aceasta s-a făcut tocmai în virtutea faptului că ar fi trebuit acordate anterior cu titlu de drepturi
salariale, iar la plata lor s-a achitat şi contribuţia la bugete.
Atunci când instanţa a dispus plata drepturilor respective, a făcut-o în considerarea faptului
că ele se cuveneau anterior, ca şi cum drepturile ar fi fost plătite regulat, prin urmare, ca şi când încă
de la acel moment s-ar fi plătit contribuţia la asigurări, reclamantei neputându-se imputa vreo culpă
pentru neplata la timp a contribuţiilor.
Prin hotărârea judecătorească invocată de către reclamante s-a constatat că au fost lipsite de
o parte din sporurile pe care le-ar fi avut în ultima luna de activitate, astfel încât, au dobândit "un
bun" în înțelesul doctrinei C.E.D.O. care se prezintă în acest caz atât sub forma unor diferenţe
salariale ce le sunt datorate, precum şi a unor diferențe de pensie ce trebuie recalculate şi plătite,
pentru a se bucura de acest "bun" recunoscut prin hotărâri judecătoreşti irevocabile. A interpreta
altfel ar însemna ca un drept recunoscut prin hotărâri judecătoreşti să nu poată fi executat şi să
devină o "obligaţie vidă de conţinut" şi să se reducă la un "nudum jus”. Necesitatea de a respecta
principiul protecţiei încrederii în Stat cere eliminarea obstacolelor juridice care împiedică pe titularii
drepturilor recunoscute de a se bucura efectiv de ele. (hotărârea Broniowski - Polonia, nr.
31443/1996 din 22.VI.2004).
Prin refuzul menţionării în adeverinţă a drepturilor ce le-au fost recunoscute reclamantelor
prin hotărâri judecătoreşti s-ar încălca art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
Conform jurisprudenţei CEDO „Dreptul la o instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică a unui stat
contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă să rămână inoperantă în
detrimentul unei părţi. Executarea unei hotărâri judecătoreşti, de la orice instanţă ar proveni, trebuie
considerată ca făcând parte integrantă din „proces” în sensul articolului 6" (Burdov vs. Rusia, Cauza
33509/04, Hotărârea din 15 ianuarie 2009).
Prin neeliberarea adeverinţei-tip cu drepturile statuate prin hotărârile judecătoreşti,
reclamantele ar fi lipsite de acest bun câştigat, dat fiind faptul că drepturile de pensie nu pot fi
recalculate fără acest act.
Prin decizia nr. 23 din data de 29.06.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 797 din 27
octombrie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit în soluţionarea unei cereri de dezlegare a
unei chestiuni de drept, că: „În interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti
irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.
10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.
II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de „indemnizaţie avută” şi
vor fi luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor”.
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Potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, această decizie este
obligatorie pentru instanţe de la data publicării în Monitorul Oficial (27.10.2015).
Art. 18 alin. 2 din H.G. nr. 1.275 din 18 octombrie 2005 prevede că: „Actualizarea pensiei
de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele
12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate”.
De asemenea, tribunalul are în vedere şi dispozițiile art. 1^1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
83 din 12 decembrie 2014, actualizată, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, in virtutea cărora: „(1) Prin
excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al
salariilor de bază/soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare
de care beneficiază personalul prevăzut în anexa nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie", capitolul II - Unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
din anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", anexa nr. IV - Familia
ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură", anexa nr. V - Familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Diplomaţie", anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie", anexa nr. VII Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" şi anexa nr.
VIII - Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în
coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.”
Pentru aceste considerente, instanţa a admis acţiunea formulată şi precizată de reclamantele
A. şi B. şi a obligat pârâţii să elibereze reclamantelor adeverinţe pentru stabilirea pensei de serviciu
prin raportare la o indemnizație de încadrare brută lunară stabilită la o valoare de referință sectorială
de 445 lei.
În ceea ce o priveşte pe reclamanta C., cererea acesteia, aşa cum a fost precizată, a rămas
fără obiect, întrucât, ulterior înregistrării prezentei acţiuni, aşa cum rezultă din înscrisul depus în
copie la fila 68 dosar, i s-a eliberat deja o adeverinţă, nr. 1092/A/13.03.2017 în baza Ordinului nr.
219/C/01.02.2017 al Ministrului Justiţiei care, la art. 1 prevede că „începând cu data de 1 octombrie
2016, judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate, curţilor de apel şi
asistenţii judiciari beneficiază de o indemnizaţie de încadrare lunară stabilită prin raportare la o
valoare de referinţă sectorială de 405 lei, majorată cu 10%...”.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Curtea de Apel D. şi Tribunalul D., apelurile fiind
înregistrate pe rolul Curții de Apel D. sub nr. 8199/99/2016 la data de 24.08.2017.
În motivarea apelului său Curtea de Apel D. a arătat că sentinţa civilă nr.
1197/14.06.2017 a Tribunalului D. este nelegală şi netemeinică în ceea ce priveşte admiterea acţiunii
formulate şi precizate de reclamantele A. şi B., pentru următoarele considerente:
Reclamantele au solicitat obligarea Curţii de Apel D. (pentru C. şi A.) şi a Tribunalului D.
(pentru B.) la emiterea adeverinţelor pentru stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr.
303/2004, republicară, cu modificările şi completările ulterioare, care să includă în indemnizaţia de
bază majorările de 2%, 5% şi 11%, acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive.
Ulterior, prin precizările scrise depuse pentru termenul din 05.04.2017, reclamantele au
solicitat obligarea pârâţilor la emiterea adeverinţelor pentru stabilirea pensiei de serviciu a
judecătorilor, conform Legii nr. 303/2004, care să includă valoarea de referinţă sectorială, de 445 lei
(405 lei + 10%).
Prin întâmpinarea depusă la dosar, Curtea de Apel D. a arătat faptul că, în conformitate cu
dispoziţiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat
prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
''Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi
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administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la tribunale, şi are următoarele
atribuţii: (...) j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie. (...) (3) Atribuţiile prevăzute
la alin. (I) lit. j), l) şi n) pentru personalul propriu al curţii de apel revin compartimentului resurse
umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi
judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau persoanei desemnate de
preşedintele tribunalului. "
Din dispoziţiile legale menţionate reiese faptul că efectuarea lucrărilor necesare privind
dosarele de pensie (inclusiv emiterea adeverinţelor pentru stabilirea pensiilor de serviciu ale
judecătorilor pensionari) pentru personalul propriu al curţii de apel revin compartimentului resurse
umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi
judecătoriilor (cum este cazul reclamantei B.) revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau
persoanei desemnate de preşedintele tribunalului.
Ca atare, în ceea ce priveşte pe reclamanta B., în situaţia în care ar fi constatat temeinicia
acţiunii, instanţa de fond nu putea dispune. obligarea Curţii de Apel D. la emiterea adeverinţei pentru
stabilirea pensiei de serviciu a acesteia.
În motivarea soluţiei pronunţate cu privire la reclamantele A. şi B., prima instanţă a reţinut
faptul că valoarea de referinţă sectorială de 405 lei a rezultat ca urmare a aplicării creşterilor salariate
de 18%, recunoscute prin sentinţa civilă nr. 116/30.01.2008 a Tribunalului D. (irevocabilă conf.
deciziei civile nr. 158 din 25.03.2008 a Curţii de Apel D.) prin care s-au recunoscut reclamantelor
drepturi băneşti rezultate din aplicarea creşterilor salariate de 5% începând cu data de 01.01.2007,
faţă de nivelul din luna decembrie 2006, de 2% începând cu data de 01.04.2007 faţă de nivelul din
luna martie 2007 şi de 11% începând cu data de 01.10.2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007,
precum şi a creşterilor salariate de 7%, începând cu luna martie 2014, compuse din suma indexărilor
de 1%, 5% şi 11%, acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive, în baza O.G. nr. 3/2006 şi aflate în
plată, de care s-au bucurat până la data de 01.01.2017, doar o parte a procurorilor din cadrul
Ministerului Public, a judecătorilor şi magistraţilor asistenţi din cadrul înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
Prin neeliberarea adeverinţei-tip cu drepturile statuate prin hotărârile judecătoreşti,
reclamantele ar fi lipsite de acest bun câştigat, dat fiind faptul că drepturile de pensie nu pot fi
recalculate fără acest act.
Or, reclamantele au prezentat doar sentinţa civilă nr. 116/30.01.2008 a Tribunalului D.
(irevocabilă conf. deciziei civile nr. 158 din 25.03.2008 a Curţii de Apel D.), prin care le-au fost
acordate drepturi băneşti rezultate din aplicarea creşterilor salariale de 5% începând cu data de
01.01.2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006, de 2% începând cu data de 01.04.2007 faţă de
nivelul din luna martie 2007 şi de 11% începând cu data de 01.10.2007 faţă de nivelul din luna
septembrie 2007.
Nu au prezentat, însă, o hotărâre judecătorească prin care să le fi fost acordate creşterile
salariale de 7%, începând cu luna martie 2014, compuse din suma indexărilor de 1%, 5% şi 11%,
chiar prima instanţă reţinând faptul că aceste creşteri salariale au fost acordate prin hotărâri
judecătoreşti definitive doar pentru o parte a procurorilor din cadrul Ministerului Public, a
judecătorilor şi magistraţilor asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Ca atare, motivarea primei instanţe potrivit cu care "conţinutul adeverinţei-tip ce trebuie
depusă la dosarul de pensionare conform art. 13, alin. 1 lit. b) din H.G. nr. 1.275 din 18 octombrie
2005, trebuie să cuprindă indemnizaţia de încadrare brută şi sporurile avute în ultima lună de
activitate, inclusiv drepturile băneşti obţinute prin hotărâri judecătoreşti" este, parţial, neîntemeiată.
În precizările depuse la dosarul cauzei, Curtea de Apel D. a arătat următoarele aspecte:
Potrivit art. 2 alin. (I) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 4680/C/21.12.2016, începând cu data de 1
august 2016, indemnizaţia de încadrare brută lunară a judecătorilor din cadrul judecătoriilor,
tribunalelor, tribunalelor specializate şi curţilor de apel, precum şi a asistenţii judiciari se
recalculează prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 381,823 lei, în vederea stabilirii
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unei salarizări la nivelul maxim aliat în plată pentru aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în
funcţie, dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Potrivit art. 2 alin. (2) din acest ordin, valoarea de referinţă prevăzută la alin. (1) include toate
majorările/creşterile salariale acordate acestor categorii de personal, inclusiv majorarea de 10%
prevăzută de Legea nr. 293/2015. După cum rezultă din preambulul acestui ordin, valoarea de
referinţă sectorială de 381,823 lei include şi creşterile salariale de 5%, 2% şi 11%, acordate prin
hotărâri judecătoreşti.
Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 219/C/01.02.2017, începând cu data
de 1 octombrie 2016, judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate şi
curţilor de apel şi asistenţii judiciari beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară, stabilită
prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 405 Iei, majorată cu 10 % (rezultând o valoare de
referinţă sectorială de 445,5 lei).
Pe cale de consecinţă, solicitarea reclamantelor de emitere a adeverinţelor pentru stabilirea
pensiei de serviciu a judecătorilor, conform Legii nr. 303/2004, care să includă valoarea de referinţă
sectorială de 445 lei (405 lei + 10%) trebuie analizată cu luarea în considerare a datelor de la care
judecătorii aflaţi în activitate au beneficiat de creşterile salariale sus-menţionate şi a situaţiei
particulare a fiecărei reclamante.
În ceea ce priveşte pe reclamanta A., aceasta a formulat cerere pentru întocmirea dosarului de
pensie la dala de 05.09.2016. Pe cale de consecinţă, Curtea de Apel D. a eliberat adeverinţa nr.
4918/A/05.10.2016, cuprinzând la rubrica indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în
ultima lună de activitate înainte de data pensionării, venitul din luna septembrie 2016(14561 lei).
Ulterior, în condiţiile în care reclamanta şi-a continuat activitatea, prin cererea nr. 201
l/A/20.03.2017, aceasta a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte venitul din luna
octombrie 2016, stabilit conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 219/C/0L02.2017.
Însă, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, "Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii
judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat
aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori
procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor,
precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia
jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de
60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizaţia
de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună
de activitate înainte de data pensionării. "
Potrivit art. 85 alin. (3) din acelaşi act normativ, "Cererile de pensionare formulate de
judecătorii şi procurorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege
se depun la casa teritorială de pensii competentă. Plata pensiei se face de la data prevăzută în decretul
Preşedintelui României ca fiind cea a eliberării din funcţie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de
ta data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului Preşedintelui României de
eliberare din funcţie."
Raportat la aceste dispoziţii legale, la data la care reclamanta a depus la Casa Judeţeană de
Pensii D. dosarul pentru pensionare - 05.10.2016 şi la faptul că data pensionării nu este data
eliberării deciziei de pensionare de către Casa Judeţeană de Pensii D., ci data eliberării din funcţie,
Curtea de Apel D. a eliberat reclamantei adeverinţa nr. 2011/A/l 0.04.2017, cuprinzând la rubrica
indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data
pensionării, venitul din luna septembrie 2016 (17309 lei).
La stabilirea acestui venit a fost avut în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr.
4680/C/21.12.2016, fiind utilizată, aşadar, valoarea de referinţă sectorială de 381,823 lei, care
include şi creşterile salariate de 5%, 2% şi 11%. Totodată decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curţi de
58

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Casaţie şi Justiţie, reţinută de prima instanţă, priveşte doar creşterile salariale de 18% fiind, astfel,
aplicată în ceea ce priveşte pe reclamanta A.
În condiţiile în care reclamanta a depus la Casa Judeţeană de Pensii D. dosarul pentru
pensionare la data de 05.10.2016, adeverinţa a cuprins indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de
salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data
pensionării - septembrie 2016, când, potrivit Ordinului ministrului justiţiei nr. 4680/C/21.12.2016,
indemnizaţia de încadrare brută lunară a judecătorilor era recalculată prin raportare la o valoare de
referinţă sectorială de 381,823 lei (începând cu data de 1 august 2016).
Nu a putut fi luată în considerare valoarea de referinţă sectorială de 405 lei, majorată cu 10 %
(rezultând o valoare de referinţă sectorială de 445,5 lei), conform Ordinului ministrului justiţiei nr.
219/C/01.02.2017, în condiţiile în care această creştere salarială s-a aplicat începând cu data de 1
octombrie 2016.
În consecinţă, reclamanta nu poate beneficia de o nouă stabilire a pensiei de serviciu, fiind
deja emisă, cu respectarea prevederilor legale, adeverinţa nr. 201 l/A/10.04.2017 şi nici de
actualizarea pensiei de serviciu, în condiţiile în care se află în activitate, iar, potrivit art. 85 alin. (2)
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actualizarea priveşte
pensiile de serviciu aflate în plată ale judecătorilor pensionaţi ("Pensiile de serviciu ale judecătorilor
şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se
majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi procuror în activitate. În condiţii identice de
funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor
intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. ")
La data pensionării efective a reclamantei (la momentul eliberării din funcţie) va fi emisă o
adeverinţă de recalculare a pensiei de serviciu cuprinzând, potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr.
303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de încadrare brută
lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate
înainte de data pensionării, aşadar inclusiv creşterile salariate stabilite de Ordinul ministrului justiţiei
nr. 219/C/01.02.2017.
În concluzie, solicitarea reclamantei A. din prezenta cauză, astfel cum a fost modificată prin
precizările scrise depuse pentru termenul din 05.04.2017, a rămas parţial fără obiect (emiterea
adeverinţei pentru stabilirea pensiei de serviciu a judecătorilor care să includă creşterile salariate de
18%), fiind neîntemeiată în ceea ce priveşte eliberarea adeverinţei cu includerea valorii de referinţă
sectorială de 405 lei, majorată cu 10%. În mod nelegal şi netemeinic, instanţa de fond nu a analizat
aceste apărări formulate de Curtea de Apel D.
În ceea ce priveşte pe reclamanta B., pensionată la data de 01.09.2016, Tribunalul D. a emis
adeverinţa nr. 1281/A/20.02.2017, în care a fost cuprinsă indemnizaţia de încadrare brută lunară şi
sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în luna august 2016, luna
anterioară stabilirii pensiei de serviciu.
La emiterea acestei adeverinţe a fost avut în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr.
4680/C/21.12.2016, fiind utilizată, aşadar, valoarea de referinţă sectorială de 381,823 lei, care
include şi creşterile salariale de 5%, 2% şi 11%.
Urmare adresei Ministerului Justiţiei nr. 5/27950/08.05.2017, privind actualizarea pensiilor
de serviciu ale judecătorilor la datele de 1 august 2016 şi 1 octombrie 2016, Tribunalul D. a emis
reclamantei B. adeverinţa de actualizare a pensiei de serviciu nr. 4081 /A/02.06.2017, în care
indemnizaţia de încadrare brută lunară realizată de un judecător, în condiţii identice de funcţie,
vechime şi grad al instanţei, la data de 1 august 2016 a fost stabilită prin raportare la o valoare de
referinţă sectorială de 381,823 lei (cu includerea creşterilor salariale de 18%, suma fiind aceeaşi ca şi
în adeverinţa nr. 1281/A/20.02.2017 - 16754 lei), iar de la data de 1 octombrie 2016 a fost stabilită
prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 445 lei - 19550 lei.
Ca atare, solicitarea reclamantei B. din prezenta cauză, astfel cum a fost modificată prin
precizările scrise depuse la dosar, a rămas fără obiect.
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Un alt aspect reţinut în mod greşit de către prima instanţă este cel privind incidenţa art. 18
alin. (2) din H.G. nr. 1275/2005.
Este, însă, de reţinut faptul că dispoziţiile art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art. 18 din H.G. nr. 1275/2005 reglementează
două modalităţi diferite de actualizare a pensiilor de serviciu şi ale pensiilor de urmaş.
Acest aspect prezintă importanţă pentru următoarele considerente:
În forma iniţială, art. 85 din Legea nr. 303/2004 avea următorul conţinut: „(1) Partea din
pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă
din bugetul de stat.
Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la
art. 84 se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a
judecătorilor şi procurorilor în activitate.
Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum şi
persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută la art. 84. "
Urmare modificărilor aduse de O.U.G. nr. 100/2007, art. 85 din Legea nr. 303/2004 are, în
prezent, următorul conţinut: „(1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din
sistemul public, pensia prevăzută de art. 82 alin. (2), art. 83 şi art. 84 alin. (3), precum şi pensia de
serviciu acordată celor care nu îndeplinesc condiţia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.
Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la
art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi
procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu
luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de
serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai
mică, judecătorul sau procurorul îşi poate păstra pensia aflată în plată.
Cererile de pensionare formulate de judecătorii şi procurorii în activitate pentru acordarea
pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii competentă. Plata
pensiei se face de la data prevăzută în decretul Preşedintelui României caftind cea a eliberării din
funcţie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a decretului Preşedintelui României de eliberare din funcţie. "
Pe de altă parte, încă de la momentul apariţiei, art. 18 din H.G. nr. 1275/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani are următorul conţinut: „(I) în aplicarea
prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3) din lege privind actualizarea anuală a pensiei de serviciu, se
stabileşte următoarea procedură:
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite Consiliului Superior
al Magistraturii, Înaltei Curii de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Departamentului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei listele cu titularii pensiilor de
serviciu aflaţi în plată în luna decembrie a fiecărui an; instituţiile publice prevăzute la lit. a) transmit
adeverinţele nominale, întocmite conform anexelor nr. 4-6 la prezentele norme metodologice, cu
datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.
(2) Actualizarea pensiei de serviciu se face la începutul fiecărui an, în raport cu media
veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de judecătorii şi procurorii în activitate. "
Aşadar, dacă iniţial art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 şi art. 18 din H.G. nr. 1275/2005
reglementau aceeaşi modalitate de actualizare a pensiilor de serviciu şi de urmaş (prin raportare la cu
media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor în activitate),
ulterior modificării Legii nr. 303/2004, acest act normativ reglementează actualizarea pensiilor de
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serviciu şi de urmaş ori de câte ori se majorează indemnizaţia brută lunară a unui judecător şi
procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu
luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de
serviciu, precum şi a sporului de vechime.
Art. 18 din H.G. nr. 1275/2005 nu a fost, la rândul său, modificat în sensul sus-arătat, deşi
constituie norma metodologică de punere în aplicare a prevederilor art. 85 din Legea nr. 303/2004,
act normativ cu forţă juridică mai mare decât o hotărâre de guvern. Aşadar, modalitatea de
actualizare a pensiilor de serviciu şi de urmaş prevăzută de art. 18 din H.G. nr. 1275/2005 nu mai
poate fi utilizată, raportat la dispoziţiile exprese ale art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În drept: C.proc.civ., Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.
1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
În motivarea apelului său Tribunalul D. a arătat că reclamantele au solicitat obligarea
Curţii de Apel D. (pentru C. şi A.) şi a Tribunalului D. (pentru B.) la emiterea adeverinţelor pentru
stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care să includă în indemnizaţia de bază majorările de 2%, 5% şi 11%,
acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive.
Ulterior, prin precizările scrise depuse pentru termenul din 05.04.2017, reclamantele au
solicitat obligarea pârâţilor la emiterea adeverinţelor pentru stabilirea pensiei de serviciu a
judecătorilor, conform Legii nr. 303/2004, care să includă valoarea de referinţă sectorială de 445 lei
(405 lei + 10%).
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii, "Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economicofinanciar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apei şi la tribunale, şi are
următoarele atribuţii: (...) j) efectuează lucrările necesare privind dosarele de pensie. (...) (3)
Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. j), l) şi n) pentru personalul propriu al curţii de apel revin
compartimentului resurse umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor,
tribunalelor specializate şi judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau
persoanei desemnate de preşedintele tribunalului."
Din dispoziţiile legale menţionate reiese faptul că efectuarea lucrărilor necesare privind
dosarele de pensie (inclusiv emiterea adeverinţelor pentru stabilirea pensiilor de serviciu ale
judecătorilor pensionari) pentru personalul propriu al curţii de apel revin compartimentului resurse
umane de la nivelul acesteia, iar pentru personalul din cadrul tribunalelor, tribunalelor specializate şi
judecătoriilor revin compartimentului de la nivelul tribunalului sau persoanei desemnate de
preşedintele tribunalului.
Ca atare, în ceea ce priveşte pe reclamanta A., în situaţia în care ar fi constatat temeinicia
acţiunii, instanţa de fond. nu putea dispune obligarea Tribunalului D. la emiterea adeverinţei pentru
stabilirea pensiei de serviciu a acesteia.
În motivarea soluţiei pronunţate cu privire la reclamantele A. şi B., prima instanţă a reţinut
faptul că valoarea de referinţă sectorială de 405 lei a rezultat ca urmare a aplicării creşterilor salariale
de 18%, recunoscute prin sentinţa civilă nr. 116/30.01.2008 a Tribunalului D. (irevocabilă conform
deciziei civile nr. 158 din 25.03.2008 a Curţii de Apel D.) prin care s-au recunoscut reclamantelor
drepturi băneştii rezultate din aplicarea creşterilor salariale de 5% începând cu data de 01.01.2007,
faţă de nivelul din luna decembrie 2006, de 2% începând cu data de 01.04.2007 faţă de nivelul din
luna martie 2007 şi de 11% începând cu data de 01.10.2007 faţă de nivelul din luna septembrie 2007,
precum şi a creşterilor salariale de 7%, începând cu luna martie 2014, compuse din suma indexărilor
de 1%, 5% şi 11%, acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive, în baza O.G. nr. 3/2006 şi aflate în
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plată, de care s-au bucurat până la data de 01.01.2017, doar o parte a procurorilor din cadrul
Ministerului Public, a judecătorilor şi magistraţilor asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
Prin neeliberarea adeverinţei-tip cu drepturile statuate prin hotărârile judecătoreşti,
reclamantele ar fi lipsite de acest bun câştigat, dat fiind faptul că drepturile de pensie nu pot fi
recalculate fără acest act.
Or, reclamantele au prezentat doar sentinţa civilă nr. 116/30.01.2008 a Tribunalului D.
(irevocabilă conf. deciziei civile nr. 158 din 25.03.2008 a Curţii de Apel D.), prin care le-au fost
acordate drepturi băneşti rezultate din aplicarea creşterilor salariale de 5% începând cu data de
01.01.2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006, de 2% începând cu data de 01.04.2007 faţă de
nivelul din luna martie 2007 şi de 11% începând cu data de 01.10.2007 faţă de nivelul din luna
septembrie 2007.
Nu au prezentat, însă, o hotărâre judecătorească prin care să le fi fost acordate creşterile
salariale de 7%, începând cu luna martie 2014, compuse din suma indexărilor de 1%, 5% şi 11%,
chiar prima instanţă reţinând faptul că aceste creşteri salariale au fost acordate prin hotărâri
judecătoreşti definitive doar pentru o parte a procurorilor din cadrul Ministerului Public, a
judecătorilor şi magistraţilor asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Ca atare, motivarea primei instanţe potrivit cu care "conţinutul adeverinţei-tip ce trebuie
depusă la dosarul de pensionare conform art. 13, alin. 1 lit. b) din H.G. nr. 1.275 din 18 octombrie
2005, trebuie să cuprindă indemnizaţia de încadrare brută şi sporurile avute în ultima lună de
activitate, inclusiv drepturile băneşti obţinute prin hotărâri judecătoreşti" este, parţial, neîntemeiată.
În precizările depuse la dosarul cauzei, Tribunalul D. a arătat următoarele aspecte:
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 4680/C/21.12.2016, începând cu
data de 1 august 2016, indemnizaţia de încadrare brută lunară a judecătorilor din cadrul
judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate şi curţilor de apel, precum şi a asistenţii judiciari
se recalculează prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 381,823 lei, în vederea stabilirii
unei salarizări la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în
funcţie, dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Potrivit art. 2 alin. (2) din acest ordin, valoarea de referinţă prevăzută la alin. (1) include toate
majorările/creşterile salariale acordate acestor categorii de personal, inclusiv majorarea de 10%
prevăzută de Legea nr. 293/2015. După cum rezultă din preambulul acestui ordin, valoarea de
referinţă sectorială de 381,823 lei include şi creşterile salariale de 5%, 2% şi 11%, acordate prin
hotărâri judecătoreşti.
Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 219/C/01.02.2017, începând ''cu
data de 1 octombrie 2016, judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate
şi curţilor de apel şi asistenţii judiciari beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară,
stabilită prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 405 lei, majorată cu 10 % (rezultând o
valoare de referinţă sectorială de 445,5 lei).
Pe cale de consecinţă, solicitarea reclamantelor de emitere a adeverinţelor pentru stabilirea
pensiei de serviciu a judecătorilor, conform Legii nr. 303/2004, care, să includă valoarea de referinţă
sectorială de 445 lei (405 lei + 10%) trebuie analizată cu luarea în considerare a datelor de la care
judecătorii aflaţi în activitate au beneficiat de creşterile salariale sus-menționate şi a situaţiei
particulare a fiecărei reclamante.
În ceea ce priveşte pe reclamanta B., pensionată la data de 01.09.2016, Tribunalul D. a emis,
iniţial, adeverinţa nr. 6892/A/10.10.2016, în care a fost cuprinsă indemnizaţia de încadrare brută
lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în luna august 2016,
luna anterioară stabilirii pensiei de serviciu.
Ulterior, Tribunalul D. a emis adeverinţa nr. 1281 /A/20.02.2017, în care a fost cuprinsă
indemnizaţia de încadrare brută lunară şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data
pensionării în luna august 2016, luna anterioară stabilirii pensiei de serviciu.
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La emiterea acestei adeverinţe a fost avut în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr.
4680/C/21.12.2016, fiind utilizată, aşadar, valoarea de referinţă sectorială de 381,823 lei, care
include şi creşterile salariale de 5%, 2% şi 11% (acordate judecătorilor în activitate începând cu
01.08.2016).
Totodată, la emiterea adeverinţei nr. 1281/A/20.02.2017, nu a putut fi avut în vedere Ordinul
ministrului justiţiei nr. 219/C/01.02.2017, în condiţiile în care, potrivit acestuia, judecătorii din
cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate şi curţilor de apel şi asistenţii judiciari
beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară, stabilită prin raportare la o valoare de
referinţă sectorială de 405 lei, majorată cu 10 % (rezultând o valoare de referinţă sectorială de 445,5
lei), începând cu data de 1 octombrie 2016.
Urmare adresei Ministerului Justiţiei nr. 5/27950/08.05.2017, privind actualizarea pensiilor
de serviciu ale judecătorilor la datele de 1 august 2016 şi 1 octombrie 2016, Tribunalul D. a emis
reclamantei B. adeverinţa de actualizare a pensiei de serviciu nr. 4081/A/02.06.2017, în care
indemnizaţia de încadrare brută lunară realizată de un judecător, în condiţii identice de funcţie,
vechime şi grad al instanţei, la data de 1 august 2016 a fost stabilită prin raportare la o valoare de
referinţă sectorială de 381,823 lei (cu includerea creşterilor salariale de 18%, suma fiind aceeaşi ca şi
în adeverinţa nr. 1281/A/20.02.2017 - 16754 lei), iar de la data de 1 octombrie 2016 a fost stabilită
prin raportare la o valoare de referinţă sectorială de 445 lei - 19550 lei.
Ca atare, solicitarea reclamantei B. din prezenta cauză, astfel cum a fost modificată prin
precizările scrise depuse la dosar, a rămas fără obiect.
În ceea ce priveşte pe reclamanta A., aceasta nu poate beneficia de o nouă stabilire a pensiei
de serviciu, fiind deja emisă, cu respectarea prevederilor legale, adeverinţa nr. 2011/A/10.04.2017 de
către Curtea de Apel D. şi nici de actualizarea pensiei de serviciu, în condiţiile în care se află în
activitate, iar, potrivit art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, actualizarea priveşte pensiile de serviciu aflate în plată ale judecătorilor
pensionaţi.
În drept: C.proc.civ., Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.
1375/17.12.2015 Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Reclamantele-intimate nu au depus întâmpinare la dosar.
Prin încheierea nr. 180 din 23 ianuarie 2018 Înalta Curtea de Casație și Justiție a dispus
strămutarea cauzei de la Curtea de Apel D. la Curtea de Apel Suceava.
Cauza a fost înregistrată pe rolul acesteia instanțe la data de 14.02.2018.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 C.pr.civ.,
stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în
cauză, Curtea reţine următoarele:
În conformitate cu art. 82 din Legea nr. 303/2004, judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia
jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de
ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau
consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la cerere şi pot
beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de
calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după
caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.
Potrivit art. 13 din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 1275/2005, în vederea
stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă adeverinţa tip pentru stabilirea
pensiei de serviciu, întocmită de ultima unitate angajatoare, care cuprinde vechimea în magistratură,
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vechimea numai în funcţiile de judecător şi de procuror, media veniturilor brute realizate în ultimele
12 luni de activitate înainte de data pensionării şi venitul brut realizat la data pensionării, text
corespunzător art. 82 din Legea nr. 303/2004 anterior modificării prin OUG nr. 100/2007, în vigoare
din 8.10.2007.
În speță reclamanta B. s-a pensionat începând cu data de 26.09.2016 (decizia de pensionare
fila 14 ds. fd.) ultima unitate angajatoare fiind Tribunalul D. iar reclamanta A. s-a pensionat
începând cu data de 5.10.2016 (decizie de pensionare fila 19 ds. fd), ultima unitate angajatoare fiind
Curtea de Apel D., ambele având funcția de judecător. Prin urmare, în cazul reclamantei B. pensia
trebuia calculată în funcție de indemnizația de încadrare brută și sporurile avute în luna august 2016
iar pentru reclamanta A. din luna septembrie 2016.
Textele citate se referă la indemnizația de încadrare și sporurile avute în ultima lună de
încadrare.
Prin Decizia nr. 23 din 29.06.2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că în
interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii
nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la
pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani, drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5%
şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire
a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se
încadrează în sintagma de "indemnizaţie avută" şi vor fi luate în considerare la stabilirea pensiei de
serviciu a magistraţilor, decizia fiind obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de
procedură civilă.
În considerente Înalta Curte a arătat între altele:
Art. 82 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
referă la indemnizaţia avută de magistrat în ultima lună de activitate, or din interpretarea gramaticală
a acestui text de lege, general acceptată şi confirmată de practica judecătorească, rezultă că
legiuitorul a avut în vedere indemnizaţia avută în drept, iar nu veniturile efectiv încasate. De
altfel, în activitatea de legiferare, este vizată întotdeauna o stare de drept, iar nu una de fapt.
....în momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare, magistraţii din prezenta cauză aveau în
patrimoniu dreptul la creşterile salariale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, dobândit pe cale judecătorească.
Această interpretare corespunde întru totul noţiunii de "bun" în accepţiunea art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.
Majorările salariale, sub forma indexărilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, sunt considerate facta
praeterita, ca urmare a recunoaşterii şi acordării lor printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă,
adică drepturi definitiv câştigate, care sunt protejate de principiul neretroactivităţii efectelor
deciziilor pronunţate în interesul legii.”
În esență Înalta Curte a stabilit că noțiunea de ”indemnizație avută” prevăzută de art. 82 din
Legea nr. 303/2004 are în vedere nu doar drepturile salariale efectiv plătite în ultima lună de
activitate dar și cele recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.
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În speță, inițial reclamantele au solicitat obligarea foștilor angajatori să emită adeverințe care
să includă în indemnizația de bază din luna anterioară ieșirii la pensie majorările de 2%, 5% și 11%
acordate prin hotărâri judecătorești, depunând ca probă hotărârile judecătorești prin care aceste
drepturi salariale le-au fost recunoscute.
De reținut este faptul că prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 4680/C/21.12.2016 s-a stabilit
ca indemnizația de încadrare brută lunară a judecătorilor să fie calculată începând cu 1 august 2016
în raport de o valoare de referință sectoriale de 381,823 lei cu motivarea că include majorările de 5%,
2% și 11% acordate prin hotărâri judecătorești și creșterea de 10% acordată prin Legea nr. 293/2015
începând din luna decembrie 2015 (fila 62 ds. fond). Prin urmare în adeverințele eliberate de
angajatori s-a menționat o indemnizație de încadrare ce includea aceste majorări salariale.
Ulterior reclamantele și-au modificat acțiunea solicitând obligarea foștilor angajatori să emită
o adeverință pentru stabilirea pensiei de serviciu care să includă o valoare de referință sectorială de
445 lei (405 lei + 10%). S-a motivat că această valoare de referință sectorială rezultă din aplicarea
creșterilor salariale de 18% ce le-au fost recunoscute prin hotărâri judecătorești (5+2+11%), și a
creșterilor salariale de 7% acordate începând cu luna martie 2014 prin hotărâri judecătorești pentru o
parte din procurori, judecători și magistrați asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Ca dovadă s-a depus sentința civilă nr. 48/13.01.2017 a Curții de Apel București prin care a
fost obligat pârâtul Consiliul Superior al Magistraturii să emită dispoziții de salarizare cu luarea în
considerare a unei valori de referință sectorială de 405 lei, începând cu data de 9.04.2015,
reclamanților, judecători și procurori detașați în cadrul C.S.M. și personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor. Nu s-a depus o hotărâre judecătorească prin care reclamantelor
din prezenta cauză să le fi recunoscut că indemnizația de încadrare brută lunară se calculează în
raport de o valoare de referință sectorială de 445 lei în luna anterioară pensionării. De menționat este
și faptul că prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 219/C din 1.02.2017 (fila 63 ds. fd.) s-a recunoscut
dreptul judecătorilor de a beneficia de o indemnizație lunară brută calculată la o valoare de referință
sectorială de 405 lei majorată cu 10% începând din luna octombrie 2016.
În concluzie, atât timp cât în lunile august și septembrie 2016, de referință pentru stabilirea
pensiilor reclamantelor, indemnizația lunară brută a reclamantelor nu se calcula în raport de o
valoare de referință sectorială de 445 lei nici în temeiul Ordinelor Ministerului Justiției prin care s-a
stabilit salarizarea judecătorilor și nici printr-o hotărâre judecătorească, pretențiile acestora ca
Tribunalul D. și Curtea de Apel D. să emită adeverințe în acest sens nu sunt întemeiate.
Reclamantele au invocat în cererea de modificare a cererii de chemare în judecată dispozițiile
Legii nr. 71/2015, decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și faptul că ar fi fost
discriminate față de alți judecători care ar fi avut în plată, la data de 9 aprilie 2015 indemnizația de
încadrare calculată în raport de această valoare de referință sectorială. Curtea apreciază însă că în
speță nu sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 71/2015 care se referă la salarizarea personalului
bugetar pentru anul 2015 și pe cale de consecință nici Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație
și Justiție dată în interpretarea acesteia. În speță instanța nu trebuie să stabilească dacă indemnizația
de încadrare brută a reclamantelor a fost eronat stabilită începând cu data de 9.04.2015, acesta
nefiind obiectul cererii de chemare în judecată. În prezenta cauză instanța poate să stabilească doar
dacă angajatorul a eliberat o adeverință care să ateste corect indemnizația brută plătită în ultima lună
de activitate, raportat doar la datele existente în evidența acestuia. În plus, conform deciziei nr.
23/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție se au în vedere și drepturile salariale stabilite printr-o
hotărâre judecătorească definitivă dată într-un litigiu dintre reclamante și angajator, chiar dacă
acestea nu au fost efectiv plătite de angajator.
Curtea precizează, față de criticile apelantelor, că obiectul cererii de chemare în judecată nu a
vizat emiterea unei adeverințe pentru actualizarea pensiilor ci doar pentru stabilirea acestora, astfel
că instanța de apel nu are a statua cu privire la aceste aspecte.
Față de considerentele arătate, apreciind că prima instanță a interpretat greșit dispozițiile
legale aplicabile în cauză, raportat la situația de fapt stabilită, în temeiul art. 480 alin.1, 2 C.proc.civ.,
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Curtea va admite apelurile, va schimba în parte sentința civilă nr. 1197/14.06.2017 a Tribunalului D.,
în sensul că va respinge ca nefondată acțiunea formulată și precizată de reclamanta A. în
contradictoriu cu pârâta Curtea de Apel D. și va respinge ca nefondată acțiunea formulată și precizată
de reclamanta B. în contradictoriu cu pârâtul Tribunalul D.
Vor fi păstrate celelalte dispoziții ale sentinței care nu sunt contrare prezentei decizii (privind
respingerea acțiunii reclamantei C.).
4. Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145
alin. 2 din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizaţiei de concediu
Cuprins pe materii: art. 145 alin. 2 din Codul muncii, Directiva nr. 2003/88/CE
Rezumat :
După interpretarea prevederilor art. 7 din Directiva nr. 2003/88/CE, legiuitorul intern nu a
intervenit pentru a pune în concordanţă dispoziţiile Codului muncii cu interpretarea dată în Cauzele
C-350/06 şi C-520/06 de către instanţa europeană, decât în anul 2015.
Reclamantul era îndreptăţit aşadar să invoce efectul direct, pe verticală, al Directivei
2003/88/CE, deoarece partea care invocă acest efect este o persoană fizică care îşi întemeiază
cererea pe existenţa unui drept conferit de prevederea din directivă, aceasta fiind clară, precisă şi
necondiţionată, iar partea împotriva căruia este invocat efectul direct este o instituţie a statului,
observându-se că prevederile art. 145 alin. 2 din Codul muncii nu fuseseră modificate pentru a
asigura o transpunere corespunzătoare a dispoziţiilor art. 7 din Directiva 2003/88/CE.
(Decizia nr. 124 din 22 februarie 2018, dosar nr. 3362/40/2016 )
Hotărâre :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 22.12.2016 sub nr. 3362/40/2016, reclamantul A. în contradictoriu
cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să
se dispună obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei pentru concediu de odihnă neefectuat aferent
perioadei noiembrie 2013 - mai 2014, actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda bancară, precum şi la
plata eventualelor cheltuieli de judecată.
În motivare a arătat că prin decizia nr. 1028/23.09.2013 emisă de pârâtă, a fost eliberat din
funcţia publică de execuţie comisar clasa l, grad profesional superior la Garda Financiară - Secţia
Judeţeană B. potrivit prevederilor art. 97, lit. c şi art. 99, al. l lit. a din Legea nr. 188/1999, iar
începând cu data de 01.10.2013 i-a fost acordat un preaviz de 30 zile calendaristice.
Începând cu luna noiembrie 2013 şi până în luna mai 2014 a fost în incapacitate temporară de
muncă, indemnizaţia de boală fiindu-i achitată de către Casa de Asigurări Sociale București, în acest
sens fiindu-i eliberată adeverinţa cu nr. 35165T/05.08.2015, această perioadă constituind vechime în
muncă şi fiind valorificată ca atare la calculul pensiei.
Potrivit art. 94, al. l lit. h din Legea nr. 188/1999, raportul de serviciu al unui funcţionar
public se suspendă de drept atunci când acesta se află în concediu pentru incapacitate temporară de
muncă pe o perioadă mai mare de o lună de zile.
Faţă de cele prezentate anterior rezultă că în realitate raportul său de serviciu a încetat la
finele lunii mai 2014.
Pentru a-i fi compensat în bani dreptul la concediul de odihnă cuvenit pentru perioada
noiembrie 2013 - mai 2014, s-a adresat în scris pârâtei la data de 30.05.2016 şi prin adresa nr.
913777/29.06.2016 i s-a răspuns că nu poate beneficia de indemnizaţie concediu odihnă pentru
perioada menţionată.
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În opinia lui, încetându-i raportul de serviciu la finele lunii mai 2014 şi aflându-se în
incapacitate temporară de muncă în perioada noiembrie 2013 - mai 2014, consideră că este
îndreptăţit la concediu de odihnă şi pentru această perioadă, acest drept fiind prevăzut ca atare de
statutul funcţionarilor publici.
Mai mult arată că art. 7 din Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European prevede
dreptul la concediu anual plătit al lucrătorului care se află în concediu medical.
Tot la fel Hotărârea Curţii Europene de Justiţie din 21.01.2009 dispune că un lucrător nu-şi
pierde dreptul la concediul anual de odihnă plătit pe care nu a putut să şi-l exercite pe motiv de boală.
Pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a formulat întâmpinare prin care a invocat
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.
Pe fondul cauzei solicită respingerea acţiunii având în vedere următoarele considerente:
Reclamantul a deţinut funcţia publică de execuţie specifică de comisar în cadrul Gărzii
Financiare - Secţia judeţeană B. până la data de 31.10.2013, dată la care Garda Financiară a fost
desfiinţată.
Prevederile art. 19 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea
şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative:
„în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art.
13 alin. (1) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii
Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi
Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Cu data prevăzută la alin. (1), Garda Financiară se desfiinţează”.
În temeiul acestor dispoziţii legale a fost emisă Decizia nr. 1028/23.09.2013 prin care
reclamantul se eliberează din funcţia publică începând cu data de 31.10.2013.
Astfel, începând cu această data reclamantul nu mai are calitatea de funcţionar public,
nemaiavând raporturi de serviciu cu angajatorul - instituţie desfiinţată.
Având în vedere situaţia descrisă, plata concediilor medicale ale reclamantului a fost
efectuată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în temeiul dispoziţiilor art. 32
alin. 1 din OUG nr. 158/2005:
Au solicitat respingerea susţinerilor reclamantului referitoare la Directiva 2003/88/CE din
04.11.2013, întrucât prevederile acesteia fac referire la calitatea de lucrător a persoanei, calitate pe
care, aşa cum au arătat, reclamantul nu o mai are începând cu data de 31.10.2013.
Prin încheierea pronunţată la data de 5 aprilie 2017 în dosarul nr. ../40/2016 Secţia a II a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului
Botoşani şi a declinat cauza în favoarea Tribunalului Botoşani – Secţia I Civilă, complet specializat
de litigii de muncă şi asigurări sociale.
Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Secţiei I Civile la data de 06.04.2017 sub nr. ../40/2017*.
Secţia I Civilă prin încheierea pronunţată la data de 9 mai 2017 în dosarul nr. .../40/2016* a
admis excepţia de necompetenţă materială a Secţiei I Civile, complet specializat de litigii de muncă
şi asigurări sociale şi a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Secţiei a II a civile, de contencios
administrativ şi fiscal, şi constatând ivit conflictul negativ de competenţă a înaintat dosarul Curţii de
Apel Suceava pentru soluţionarea acestuia.
Prin sentinţa nr. 65 pronunţată la data de 22 iunie 2017 în dosarul nr. ../39/2017 Curtea de
Apel Suceava a trimis cauza spre competentă soluţionare Tribunalului Botoşani – Secţia I Civilă –
complet litigii de muncă şi asigurări sociale.
Dosarul a fost reînregistrat sub nr. ../402016** pe rolul Secţiei I Civile din cadrul
Tribunalului Botoşani primind termen de judecată la data de 3 octombrie 2017.
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Prin sentinţa civilă nr. 914 din 3 octombrie 2017 Tribunalul Botoşani a respins excepţia
prescrierii dreptului material la acţiune; a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul A.,
în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Analizând cu prioritate excepţia invocată, Tribunalul a reţinut că pentru concediul de odihnă
aferent anului 2013 dreptul la acţiune al reclamantului s-a născut la data de 01.01.2015 pentru că abia
atunci acesta putea să verifice dacă angajatorul i-a acordat sau nu aceste drept.
Conform art. 35 din Legea 188/1999 funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la
concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii. Conform art. 146 din Codul Muncii în
forma în vigoare în noiembrie 2013 concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Angajatorul este
obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an
calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
Termenul de 3 ani s-ar fi împlinit astfel la 01.01.2018. Cum acţiunea reclamantului a fost
introdusă la 22.12.2016 rezultă că nu este dată excepţia prescrierii dreptului la acţiune.
Acelaşi raţionament este valabil şi pentru concediul de odihnă aferent anului 2014.
Cu privire la fondul cauzei, Tribunalul a arătat că pretenţiile reclamantului sunt nefondate
întrucât raporturile de serviciu ale acestuia cu pârâta au încetat anterior ivirii cauzei de suspendare
legală a raporturilor de serviciu.
Astfel conform Deciziei nr. 1028 din 23.09.2013 reclamantul a fost eliberat din funcţia
publică deţinută după expirarea termenul de preaviz. Acesta a fost de 30 zile calendaristice conform
art. 99 alin. 3 din Legea 188/1999. Termenul a început să curgă la data de 01.10. 2013 conform
menţiunilor din Decizia nr. 1028 /2013 şi s-a împlinit la data de 30.10.2013. În consecinţă la data de
31.10.2013 reclamantul nu mai avea statutul de funcţionar public în cadrul Gărzii Financiare
Botoşani. Conform art. 94 lit. h din Legea 188/1999 Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci
când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:
……. h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare
de o lună, în condiţiile legii;
Dar pentru a exista această situaţie ar fi trebuit ca incapacitatea temporară de muncă să apară
în cursul termenului de preaviz. Conform Adeverinţei nr. 35165 a Casei de Asigurări de Sănătate
Bucureşti, A. s-a aflat în incapacitate temporară de muncă începând cu 01.11.2013.
Or la data de 01.11.2013 se împlinise deja termenul de preaviz astfel că reclamantul nu mai
avea calitatea de funcţionar public în cadrul Gărzii Financiare, iar dacă nu mai existau raporturi de
serviciu rezultă că termenul de preaviz nu putea fi considerat suspendat conform art. 99 din Legea
188/1999.
Întrucât la data de 01.11.2013 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti nu mai
avea calitatea de angajator al petentului rezultă că nu trebuia să acorde acestuia concediu de odihnă
ca urmare a incapacităţii de muncă din intervalul 01.11.2013- 31.05.2014.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru netemeinicie şi
nelegalitate, solicitând anularea sentinţei şi admiterea cererii.
În motivare a arătat că instanţa de judecată a reţinut eronat data de început a concediului
pentru incapacitate de muncă, respectiv 01.11.2013 preluată din Adeverinţa nr. 35165 a Casei de
Asigurări de Sănătate Bucureşti, fără a constata următoarele aspecte:
În Adeverinţa nr. 35165 a Casei de Asigurări de Sănătate Bucureşti nu apare perioada
incapacităţii temporare de muncă înscrisă în Certificatul de concediu medical seria CCMAE nr.
3115479 acordat la data de 21.10.2013 pentru perioada 21 -31 octombrie 2013, deoarece acesta a fost
plătit de către Garda financiară - Comisariatul General cod unic de înregistrare a plătitorului 15820130), aşa cum rezultă din Adeverinţa nr. 90178 din data de 29.07.2014, eliberată de Casa de
pensii a Municipiului Bucureşti. Acest aspect este prezentat în fila nr. 5 din dosarul nr.
3363/40/2016, respectiv în cererea adresată de către reclamant la data de 30.05.2016, Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală. În adeverinţa nr. 90178/2907.2014 se pune în evidenţă faptul că
pentru luna octombrie 2013 reclamantul a beneficiat de 9 (nouă) zile lucrătoare de concediu medical,
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respectiv pentru perioada 21- 31 octombrie 2013, astfel că perioada de preaviz a fost întreruptă
începând cu data de 21.10.2013 şi continuată cu perioada înscrisă în Adeverinţa nr. 35165 a Casei de
Asigurări de Sănătate Bucureşti.
La cererea de chemare în judecată, s-a anexat solicitarea reclamantului adresată Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti din care rezultă că incapacitatea temporară de muncă a
intervenit în perioada de preaviz şi nu după încetarea acestuia. Cu atât mai mult, Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală a preluat conform prevederilor art.19 alin. (4) din OUG nr. 74/2013,
patrimoniul şi arhiva Gărzii Financiare, şi avea posibilitatea verificării solicitării reclamantului, şi
nicidecum să susţină cu rea credinţă, o altă situaţie faţă de cea care rezultă din documentele pe care
le deţine. Şi nu în ultimul rând, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, instituţia care
gestionează declaraţiile fiscale, putea să verifice dacă în Declaraţia -112 - Declaraţia privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, întocmită pentru luna octombrie 2013 de către Garda Financiară, dacă solicitarea
reclamantului este obiectivă, respectiv dacă reclamantul figurează cu incapacitate temporară de
muncă în perioada preavizului.
În antetul Certificatul de concediul medical seria CCMAF nr. 3181160/31.10.2013, eliberat
pentru luna noiembrie 2013, este înscris faptul că a fost eliberat în continuarea Certificatul de
concediu medical seria CCMAE nr. 3115479.
Drepturile aferente concediilor medicale pentru perioada noiembrie 2013 - mai 2014, au fost
recuperate de către Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti de la Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, în conformitate cu prevederile art. 32 alin.(3) din OUG nr. 158/2005.
Datele furnizate de Adeverinţa nr. 90178 din data de 29.07.2014, eliberată de Casa de pensii a
Municipiului Bucureşti sunt preluate din Declaraţiile -112.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 466 alin(i) din C.proc.Civ.
La data de 13 decembrie 2017 a formulat apel incident, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, solicitând admiterea apelului incident şi schimbarea în parte a sentinţei civile
apelate în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune.
În motivare a arătat că în mod eronat instanţa de fond a respins excepţia prescripţiei dreptului
material la acţiune, considerând că pentru concediul de odihnă aferent anului 2013 dreptul la acţiune
s-a născut la data de 01.01.2015, pentru că abia atunci recurentul putea să verifice dacă angajatorul ia acordat sau nu acest drept.
Raţionamentul instanţei este profund eronat, întrucât prin prezenta acţiune se pretinde
obligarea ANAF pentru perioada noiembrie 2013 – mai 2014 la plata indemnizaţiei pentru concediu
de odihnă neefectuat aferent acestei perioade.
Potrivit dispoziţiilor art. 1522 din noul Cod civil, debitorul unei obligaţii este pus în întârziere
prin cererea de chemare în judecată.
În acelaşi sens învederează şi dispoziţiile art. 171 alin.1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, potrivit cărora dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la
daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se
prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
Aceste prevederi din Codul muncii sunt aplicabile speţei întrucât potrivit art. 117 din Legea
nr. 188/1999, dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, în măsura în
care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice.
Ca atare, pretenţia afirmată în speţă a cărei întindere se apreciază de la data promovării
acţiunii este în afara limitelor legale, demersul îndeplinind condiţiile de admisibilitate sub acest
aspect doar de la data promovării prezentei acţiuni.
În consecinţă, orice apreciere asupra legalităţii pretenţiilor deduse judecăţii, dacă instanţa ar
respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, în aplicarea dispoziţiilor legale indicate, nu poate
înfrânge principiile specifice punerii în întârziere, menţinute şi de legislaţia actuală în materie civilă
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şi care nu permit determinarea unor pretinse drepturi salariale premergător demersului litigios, pentru
ipotezele în care nu subzistă condiţiile unei puneri în întârziere de drept.
Revenind la analiza regimului juridic al pretenţiilor deduse judecăţii, obligaţia de a face, prin
remiterea unei sume de bani, a cărei exigibilitate este recunoscută creditorului, potrivit dispoziţiilor
art. 1 şi 3 din Decretul nr. 167/1958 şi menţinute de prevederile art. 2500, 2501 şi 2517 din noul Cod
civil, pentru un termen de 3 ani de la data la care i s-a născut dreptul de a o pretinde, cererea de
chemare în judecată ce reclamă valorificarea unui drept născut cu mult înaintea acestui termen este în
mod evident prescrisă.
În contextul celor arătate, rezultă cu evidenţă faptul că pretenţiile ce formează obiectul
acţiunii în speţă, au fost reclamate cu depăşirea termenului general de prescripţie.
Nu în ultimul rând, cu privire la termenul de prescripţie învederează instanţei faptul că,
raportat la regimul juridic procesual al cererii de chemare în judecată, calificată chiar de recurent pe
tărâmul contenciosului administrativ, în interpretarea demersului primar ca reprezentând
valorificarea recunoaşterii unui drept în materia dreptului administrativ, de natură a susţine ulterior
teza recuperării unei pagube ori a beneficiului nerealizat, faţă de dispoziţiile art. 19 din Legea
contenciosului administrativ, pretenţiile judecăţii în speţă în faţa instanţei de contencios administrativ
sunt formulate cu depăşirea termenului imperativ prevăzut de sediul materiei litigiilor de gen.
Deşi recurentul susţine că solicită obligarea ANAF pentru perioada noiembrie 2013 – mai
2014 la plata indemnizaţiei pentru concediu de odihnă, solicită a se constata că, în realitate, nu poate
solicita aceste sume decât în cadrul termenului de prescripţie de 3 ani, raportat la data introducerii
acţiunii (ultimii 3 ani înainte de data introducerii acţiunii) care, potrivit informaţiilor de pe portalul
instanţei, este 22.12.2016, pentru o dată anterioară fiind prescris dreptul la acţiune.
În drept a invocat dispoziţiile art. 471 alin. 1 şi urm. Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, intimatul A. a solicitat respingerea apelului incident ca nefondat, excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune fiind corect respinsă de către prima instanţă.
Analizând apelurile sub aspectul motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:
Referitor la apelul reclamantului, Curtea reţine că prin decizia nr. 1028 din 23.09.2013
reclamantul A. a fost eliberat din funcţia publică de execuţie de comisar clasa I, grad profesional
superior la Garda Financiară – Secţia judeţeană B. potrivit prevederilor art. 97 lit. „c” şi art. 99 alin.
1 lit. „a” din Legea nr. 188/1999, la data expirării termenului de preaviz. Prin aceeaşi decizie s-a
acordat reclamantului un termen de preaviz de 30 de zile lucrătoare începând cu data de 1.10.2013.
Potrivit certificatului de concediu medical seria CCMAE nr. 3115479 din 21.10.2013, depus
în termen la angajator(aspect confirmat de pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin
adresa nr. A-AJR/862 din 15.02.2018 înaintată la solicitarea instanţei în apel), reclamantul s-a aflat
în concediu medical în perioada 21.10.2013 – 31.10.2013. De asemenea, aşa cum rezultă din
adeverinţa nr. 35165 din 5 august 2015 eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului
Bucureşti, reclamantul s-a aflat în concediu pentru incapacitate de muncă şi în perioada 1 noiembrie
2013 – 31 mai 2014.
În conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. 1 lit. „b” din Codul muncii, contractul individual
de muncă se suspendă de drept pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă. Prin
urmare, contractul individual de muncă al reclamantului şi implicit curgerea termenului de preaviz
acordat reclamantului a fost suspendată în perioada 21.10.2013 – 31.05.2014. Practic, termenul de
preaviz s-a împlinit în cazul reclamantului la data de 9 iunie 2014, iar contractul individual de muncă
al reclamantului a încetat începând cu data de 10 iunie 2014.
Potrivit art. 145 alin. 2 din Codul muncii, astfel cum era în vigoare în perioada vizată de
prezenta acţiune, concediul de odihnă se acorda proporţional cu activitatea desfăşurată într-un an
calendaristic.
Dreptul intern, respectiv art. 145 alin. (2) din Codul muncii, nu asigura însă o transpunere
corectă şi suficientă a prevederilor Directivei nr. 2003/88/CE, în interpretarea dată de Curtea
Europeana de Justiţie în cauzele C-350/06 şi C-520/06.
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Prin hotărârea pronunţată la data de 20 ianuarie 2009 în cauzele conexate C-350/06 şi C520/06 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că: „1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva
2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte
ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune unor dispoziţii sau unor
practici naţionale potrivit cărora un lucrător aflat în concediu medical nu are dreptul la un concediu
anual plătit efectuat într-o perioadă de concediu medical.
2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune
unor dispoziţii sau unor practici naţionale care prevăd că dreptul la concediul anual plătit se stinge la
expirarea perioadei de referinţa şi/sau a unei perioade de report stabilite de dreptul naţional chiar și în
cazul în care lucrătorul s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referinţa sau într-o parte din
aceasta și incapacitatea sa de muncă a continuat până la încetarea raportului său de muncă, motiv
pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la concediul anual plătit.
3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune
unor dispoziţii sau unor practici naţionale care prevăd că, la încetarea raportului de muncă, nu se
acordă nici o indemnizaţie pentru concediul anual plătit neefectuat lucrătorului care s-a aflat in
concediu medical în toată perioada de referinţă sau într-o parte din aceasta şi/sau în toată perioada de
report sau într-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la concediul
anual plătit. Pentru calculul indemnizaţiei menţionate, remuneraţia obişnuită a lucrătorului, care este
cea care trebuie menţinută în perioada de repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de
asemenea determinantă.”
După interpretarea prevederilor art. 7 din Directivă, legiuitorul intern nu a intervenit pentru a
pune în concordanţă dispoziţiile Codului muncii cu interpretarea dată în cele două cauze de către
instanţa europeană, decât în anul 2015.
Reclamantul era îndreptăţit aşadar să invoce efectul direct, pe verticală, al Directivei
2003/88/CE, deoarece partea care invocă acest efect este o persoană fizică care îşi întemeiază cererea
pe existenţa unui drept conferit de prevederea din directivă, aceasta fiind clară precisă şi
necondiţionată, iar partea împotriva căruia este invocat efectul direct este o instituţie a statului,
observându-se că prevederile art. 145 alin. 2 din Codul muncii nu fuseseră modificate pentru a
asigura o transpunere corespunzătoare a dispoziţiilor art. 7 din Directiva 2003/88/CE.
Ca urmare, reclamantul avea dreptul la indemnizaţia de concediu de odihnă pentru perioada
în care s-a aflat în concediu medical, acţiunea acestuia fiind greşit respinsă de prima instanţă.
Nu pot fi primite apărările pârâtei în sensul că Directiva nr. 2003/88/CE nu ar fi aplicabilă ca
urmare a faptului că reclamantul nu mai avea calitatea de lucrător la data sesizării instanţei întrucât
ceea ce interesează din punct de vedere al reglementării comunitare este ca drepturile solicitate să
vizeze perioada în care o persoană a avut calitatea de lucrător.
Chiar interpretarea CJUE prin hotărârea pronunţată în Cauzele C-350/06 şi C-520/06 are în
vedere situaţia lucrătorului care s-a aflat în concediu pentru incapacitate de muncă şi din această
cauză nu şi-a mai putut efectua concediul de odihnă până la data încetării raporturilor de muncă.
Faţă de cele expuse, în temeiul art. 480 alin. 2 din Codul muncii, Curtea va admite apelul
reclamantului şi va schimba sentinţa primei instanţe în sensul că va admite acţiunea şi va obliga
pârâta să plătească reclamantului indemnizaţia de concediu de odihnă aferentă perioadei noiembrie
2013 – mai 2014, actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală calculate de la data la care era
datorată îndemnizaţia, 10.06.2014, şi până la plata efectivă.
Referitor la apelul incident, Curtea reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 146 din Codul
muncii astfel cum erau în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, regula era efectuarea
concediului de odihnă şi numai în cazul încetării raporturilor de muncă era permisă compensarea în
bani a concediului de odihnă neefectuat. Prin urmare, dreptul la compensarea în bani a concediului
de odihnă ia naştere la data încetării raporturilor de serviciu. Cum raporturile de muncă ale
reclamantului au încetat la data de 9 iunie 2014, iar prezenta acţiune a fost înregistrată la instanţă la
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data de 22 decembrie 2016, în mod evident nu a fost depăşit termenul de prescripţie reglementat de
art. 268 alin. 1 lit. „c” din Codul muncii astfel cum era în vigoare la data naşterii dreptului la acţiune.
Ca urmare, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul muncii, Curtea va respinge apelul incident ca
nefondat.
5. Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator
Cuprins pe materii : Art. 65 alin. 2, art. 75 alin. 1, art. 76 lit. b, art. 78 din Codul muncii
Rezumat :
În condiţiile în care contractul individual de muncă al reclamantei a încetat începând cu data
de 1 iunie 2017, iar angajatorul a menţionat că preavizul se acordă începând cu această dată,
practic, ulterior încetării raporturilor de muncă, în mod corect a reţinut prima instanţă că preavizul
nu a fost acordat efectiv, nerespectându-se procedura de concediere prevăzută de art. 75 alin. 1 din
Codul muncii.
Decizia de concediere, ca act juridic unilateral, poate fi modificată până la momentul în care a
început să-şi producă efectele. Nu se poate accepta ca un contract de muncă odată încetat să poată
fi reactivat prin voinţa unilaterală a angajatorului pentru a se dispune încetarea din nou a
raporturilor de muncă începând cu o altă dată. Şi aceasta, după ce salariatul a acţionat în judecată
angajatorul pentru anularea deciziei de concediere şi a obţinut câştig de cauză în primă instanţă.
(Decizia nr. 79/1.02.2018, dosar nr. 5332/86/2017)
Hotărâre :
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava, Secţia de Contencios administrativ şi fiscal, la
data de 26 iunie 2017 şi înregistrată sub nr. ../86/2017, reclamanta A. - prin Uniunea Sindicală
Teritorială a C.N.S. B – Filiala C., în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna D. - prin primar, a solicitat anularea actului administrativ emis de pârâtă, respectiv
Dispoziţia nr. 82/31.05.2017 privind încetarea contractului de muncă a numitei A., bibliotecar în
cadrul Compartimentului secretariat, asistentă socială, stare civilă, autoritate tutelară, juridic, registru
agricol, bibliotecă; suspendarea Dispoziţiei nr. 82/31.05.2017 până la soluţionarea acţiunii în
anulare; reîncadrarea în funcţia de bibliotecar comunal deţinută până la data de 31 mai 2017; plata
drepturilor salariale începând cu data de 1 iunie 2017, data încetării contractului individual de muncă
şi până la reîncadrarea reclamantei pe funcţia de bibliotecar; actualizarea sumelor datorate de pârât
cu rata inflaţiei, începând cu data la care erau scadente şi până la data plăţii efective, precum şi plata
dobânzii (remuneratorie şi penalizatoare) pentru sumele indicate la punctele 4 şi 5 începând cu data
înregistrării cererii la instanţa de judecată şi până la data plăţii efective.
În motivare, reclamanta a arătat că prin Dispoziţia nr. 82/31.05.2017 privind încetarea
contractului individual de muncă al reclamantei A.., bibliotecar în cadrul Compartimentului
secretariat, asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă, se
dispune la primul articol încetarea contractului de muncă, începând cu data de 1 iunie 2017, pentru
ca în cuprinsul celui de-al doilea articol să se regăsească termenul de preaviz de 20 zile, termen care
curge tot de la data de 1 iunie 2017, cu toate că preavizarea reprezintă, în fapt, informarea salariatului
cu privire la faptul că la o anumită dată îi va înceta contractul individual de muncă.
Instanţele de judecată au decis că „înştiinţarea salariatului cu privire la măsura concedierii ce
urmează să fie luată faţă de el, nu îndreptăţeşte în niciun moment angajatorul să nesocotească dreptul
legal al acestuia la preaviz, această împrejurare neechivalând nici cu înlăturarea acestui drept şi nici
cu renunţarea salariatului la acest drept”.
Scopul acordării termenului de preaviz în cazul concedierii este acela de a proteja salariatul
pus în faţa faptului de a fi concediat. În concret, însăşi jurisprudenţa a stabilit că „preavizul are
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scopul de a nu permite surprinderea angajatului printr-o măsură intempestivă, care să nu îi permită a
se replia în organizarea existenţei sale, ce adesea depinde, sub aspect financiar, de deţinerea locului
de muncă”. Instanţele de judecată au reţinut în mod constant că instituirea în Codul muncii a
termenului de preaviz denotă „manifestarea interesului legiuitorului de a se asigura derularea
raporturilor de muncă în afara oricăror manifestări abuzive din partea angajatorului, ca fiind partea
ce deţine superioritatea în cadrul raportului juridic stabilit prin încheierea contractului individual de
muncă şi, deci, susceptibilă de a manifesta astfel de comportamente în cadrul acestui raport juridic".
Cât priveşte modalitatea efectivă de comunicare a preavizului către salariat, deşi legea nu
impune o formă scrisă a notificării privind încetarea contractului individual de muncă, s-a reţinut că
„preavizul trebuie să aibă formă scrisă ad probationem". Angajatorul are obligaţia de a comunica „în
scris salariatului că se află în perioada de preaviz de minim 20 de zile lucrătoare anterior emiterii
deciziei de concediere. Includerea în cuprinsul deciziei de concediere si a preavizului, urmată de
comunicarea acesteia salariatului (care are ca efect încetarea contractului individual de muncă)
presupune, în fapt, neacordarea preavizului”. Cu alte cuvinte, o astfel de situaţie poate primi
următoarea interpretare: „ori contractul individual de muncă al salariatului încetează la data
comunicării deciziei de concediere, situaţie în care angajatorul nu a acordat preavizul prevăzut de
lege, iar menţiunea din cuprinsul deciziei referitoare la durata preavizului acordat este fictivă, astfel
încât disimulează realitatea şi înscrierea unei menţiuni fictive echivalează cu lipsa acestei menţiuni,
fie angajatorul ignoră prevederea legală referitoare la efectele comunicării deciziei de concediere cu
consecinţa că situează data desfacerii contractului individual de muncă la un moment incert undeva
după momentul comunicării deciziei, cu ignorarea prevederilor art. 75 din Codul muncii”.
În privinţa motivelor care au determinat concedierea, ce reprezintă element obligatoriu al
dispoziţiei sub sancţiunea nulităţii, arată că, în speţă, aceste motive nu există în niciun fel indicate în
actul administrativ contestat, singura referire fiind cea cu privire la o Hotărâre de consiliu local, care
ar fi fost adoptată în şedinţa din data de 19 mai 2017, privind aprobarea organigramei și statului de
funcţii, cu toate că pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu din data de 19 mai 2017 nu a existat acest
proiect de hotărâre - aşa cum rezultă din copia anexată - Invitaţia cu nr. 4527/12.05.2017 - invitaţie
adresată unui membru al Consiliului local - d-na E. În plus de acestea, din moment ce organigrama şi
statul de funcţii au fost modificate în privinţa structurii posturilor şi compartimentelor, proiectul de
hotărâre nu putea fi intitulat „de aprobare”, ci „de modificare a organigramei şi statului de funcţii”,
cu precizarea concretă a modificărilor intervenite, cu atât mai mult cu cât în înştiinţarea adresată
reclamantei, se vorbeşte despre o reorganizare a aparatului de specialitate.
Menţiunea desfiinţării postului nu constituie o arătare a motivului care determină
concedierea, întrucât nu se arată necesitatea acestei măsuri, nu se demonstrează existenţa unor
motive întemeiate care au generat nevoia de restructurare/reorganizare a activităţii şi în aceste
împrejurări nu sunt clare cauzele ce au determinat desfiinţarea postului ocupat de reclamantă. În
consecinţă, raportat la cerinţele impuse de art. 76 litera a) Codul muncii, decizia de concediere
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, motivele care au determinat măsura concedierii. Menţionarea
în cuprinsul deciziei de concediere a situaţiei de fapt, în mod explicit, precis şi clar, este necesară
pentru verificarea cerinţelor art. 65 alin. (2) Codul muncii privind cauza reală şi serioasă a
concedierii, fără a se disimula realitatea şi pentru verificarea seriozităţii cauzei.
Nu în ultimul rând, a remarcat şi încălcarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 334/2002 a
bibliotecilor, în speţă de faţă neexistând nici una din situaţiile prevăzute limitativ de legiuitor în
privinţa bibliotecilor.
În drept, a invocat dispoziţiile din Noul Cod proc. civ., art. 268 alin ( 1 ) lit. c din Codul
Muncii, art. 64, 65, 69, 75, 76, 78 din Codul Muncii, disp. art. 1 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, art. 7 din Legea 334/2002 şi art. 28 din Legea 62/ 2011.
Prin întâmpinare, Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna D.- prin primar, a
invocat excepţia lipsei calităţii de membru de sindicat al reclamantei A., iar pe fondul cauzei a
solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată.
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În motivare, pârâta a arătat că în urma unei analize temeinice a posturilor şi a competenţelor
structurii organizatorice existentă s-a tras concluzia necesităţii reorganizării aparatului de specialitate
al primarului comunei D., în vederea asigurării unei eficiente organizări a activităţii autorităţii
publice locale.
Noua structură organizatorică propusă porneşte de la considerentul redistribuirii judicioase a
atribuţiilor specifice, redimensionarea unor activităţi, precum şi crearea unor noi structuri, în scopul
eficientizării funcţionării activităţilor specifice administraţiei publice locale, concomitent cu
minimizarea cheltuielilor de personal.
Faţă de structura organizatorică existentă au intervenit o serie de modificări, respectiv:
desfiinţarea Biroului buget finanţe-contabilitate, impozite şi taxe, prin reorganizarea acestuia în două
compartimente nou înfiinţate: Compartimentul contabilitate, care va cuprinde 5 funcţii publice şi
Compartimentul impozite şi taxe locale care va cuprinde 4 funcţii publice; desfiinţarea
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire comunală, pază şi ordine, prin
reorganizarea acestuia în două structuri, respectiv Compartimentul urbanism, achiziţii publice şi
Compartimentul administrativ; desfiinţarea Compartimentului secretariat, asistenţă socială autoritate
tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă, prin reorganizarea acestuia în 4 structuri, astfel: Biroul
asistenţă socială, stare civilă, Compartimentul registru agricol şi cadastru, Compartimentul juridic,
Compartimentul cultură.
Titularii posturilor contractuale au fost numiţi în noile posturi conform legislaţiei în vigoare,
iar unde a fost cazul s-a organizat testare profesională.
Reclamanta afirmă, în cererea de chemare în judecată, că era bibliotecar în cadrul
Compartimentului secretariat, asistenţă socială autoritate tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/19 mai 2017, a fost aprobată o nouă structură
organizatorică, în care postul de bibliotecar a fost desfiinţat, atribuţiile fiind preluate de
Compartimentul de cultură, existent în noua structură organizatorică.
Prevederile hotărârii referitoare la noua structură organizatorică se aplică începând cu data de
1 iunie 2017.
În aceste condiţii, angajatorul emite, tocmai pentru protejarea salariatului, dispoziţia
primarului nr. 82/2017, privind încetarea contractului individual de muncă, dispoziţie prin care
reclamantei i se acordă un preaviz de 20 zile, care şi-a produs efectele începând cu data de 6 iunie, ca
fiind prima zi lucrătoare din luna iunie.
Astfel, reclamanta poate confirma că a primit drepturile salariale perioada de preaviz, cât şi
pentru zilele de concediu de odihnă neefectuat în anul 2017.
Reclamanta a înţeles că nu a fost concediată, însă prin noua structură organizatorică aprobată
prin HCL nr. 43/19 mai 2017, postul de bibliotecar a fost desfiinţat, iar Compartimentul cultură, nou
înfiinţat, a preluat fondul de carte şi mobilierul.
Pârâta a mai arătat că în comuna D. nu a existat şi nu există o clădire în care să funcţioneze
biblioteca comunală.
Reclamanta poate confirma faptul că îşi desfăşura activitatea la Şcoala Gimnazială D., şi nu
în sediul bibliotecii, care nu există.
De asemenea, comuna D. nu a avut angajat bibliotecar niciodată, reclamanta fiind primul
angajat pe acest post, fapt care poate fi confirmat de aceasta.
Mai mult decât atât, comuna D. a scos la concurs mai mult posturi, prin publicarea anunţului
la afişierul primăriei, Monitorul Oficial şi Cotidianul „....”, situaţie în care reclamanta se poate
înscrise, ţinând cont de pregătirea profesională, care este mult mai adecvată, decât pentru bibliotecar.
Prin răspunsul la întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii de
membru de sindicat, sens în care a depus la dosarul cauzei dovada aderării la Uniunea Sindicală
Teritorială a CNS B. – Filiala C.
Totodată, a solicitat admiterea acţiunii, astfel cum a fost formulată prin cererea iniţială.
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Prin încheierea nr. 2767 din data de 22 august 2017, Secţia de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Suceava a invocat, din oficiu, excepţia necompetenţei funcţionale a secţiei, a
admis excepţia invocată şi a declinat cauza, spre competentă soluţionare, Secţiei I Civilă din cadrul
Tribunalului Suceava.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei I Civilă a Tribunalului Suceava la data de 12
septembrie 2017.
Prin sentinţa nr. 1092 din 9 octombrie 2017 Tribunalul Suceava a admis contestaţia, a anulat
Dispoziţia nr. 82/31.05.2017, privind încetarea contractului de muncă, a obligat intimata la
reîncadrarea în funcţia de bibliotecar comunal, deţinută anterior încetării contractului individual de
muncă, a obligat intimata să-i plătească contestatoarei, începând cu 01.06.2017, drepturile salariale
cuvenite, indexate, majorate şi reactualizate, precum şi dobânda legală cuvenită şi celelalte drepturi
de care ar fi beneficiat, până la data plăţii efective, a respins cererea de suspendare a Dispoziţiei nr.
82/31.05.2017, ca rămasă fără obiect.
Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra acţiunii de faţă, tribunalul a constatat
următoarele:
Prin Dispoziţia nr. 82/31.05.2017 s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al
reclamantei A., bibliotecar în cadrul Compartimentului secretariat, asistenţă socială, stare civilă,
autoritate tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă, începând cu data de 1 iunie 2017,
menţionându-se că reclamantei i se acordă un termen de preaviz de 20 zile, termen care curge tot de
la data de 1 iunie 2017.
Susţinerile reclamantei privind nulitatea absolută a deciziei de concediere pentru neacordarea
preavizului sunt întemeiate.
Astfel, preavizul reprezintă înştiinţarea prealabilă a salariatului cu privire la încetarea
raportului de muncă, în consecinţă, acordarea acestuia constituie o formalitate circumscrisă
categoriei sus-menţionate, care trebuie respectată pentru asigurarea valabilităţii măsurii concedierii.
Acordarea termenului de preaviz reprezintă o etapă premergătoare procedurii concedierii,
incluzându-se, în consecinţă, în această procedură, neputând fi dispusă odată cu concedierea, iar
nerespectarea cerinţei legale imperative în discuţie conduce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute a
concedierii, la cererea angajatului.
În decizia nr. 8/2014 pronunţată de ICCJ într-un recurs în interesul legii s-a statuat că dreptul
la preaviz nu poate fi înlocuit cu despăgubiri, iar nulitatea concedierii nu poate fi acoperită prin
acordarea despăgubirilor şi recunoaşterea vechimii în muncă.
S-a arătat că soluţia compensaţiei băneşti îl dezavantajează pe angajat întrucât întreaga
perioadă a preavizului constituie, pentru salariat, vechime în muncă, potrivit art. 16 alin. (4) din
Codul muncii, republicat, precum şi vechime în specialitate (meserie sau profesie) iar neacordarea
preavizului determină consecinţe negative şi în ceea ce priveşte stagiul de cotizare realizat de
asigurat.
În acest sens, s-a hotărât în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu
referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, că neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de
art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau
individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a
măsurii de concediere şi a deciziei de concediere.
Or, faţă de cele statuate de ICCJ, acordarea drepturilor salariale pe perioada preavizului, nu
poate acoperi nulitatea concedierii pentru faptul că preavizul nu a fost acordat efectiv, preavizul
nemaiproducându-şi efectele din moment ce data acordării este data concedierii.
Mai mult, verificând potrivit art. 65 alin.2 Codul muncii, cauza reala şi serioasă, tribunalul
constată că dispoziţia de concediere nu justifică această cauză, făcându-se trimitere la Hotărârea
Consiliului Local nr. 43 din 19 mai 2017, privind aprobarea organigramei si a Statului de funcţii.

75

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Or, din probele administrate reiese că prin noua structură organizatorică aprobată prin HCL
nr. 43/19 mai 2017, postul de bibliotecar a fost desfiinţat, iar Compartimentul cultură, nou înfiinţat, a
preluat fondul de carte şi mobilierul.
Minimizarea cheltuielilor de personal invocată prin întâmpinare nu reiese din reorganizarea
efectuată, din moment ce un contabil a preluat atribuţiile reclamantei, la Biroul buget, finanţecontabilitate, impozite şi taxe înainte de reorganizare erau angajate 3 persoane, iar după reorganizare
s-au înfiinţat două compartimente - Contabilitate şi Impozite şi taxe,care au în total 9 posturi, pârâta
angajând personal.
Pentru considerentele expuse anterior, reţinând pe de o parte, că decizia de concediere nu
respectă disp. art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, iar pe de altă
parte, că din probele administrate în cauză nu rezultă o cauză reala şi serioasă, instanţa a anulat
decizia de concediere nr. 82/31.05.2017, emisă de intimată.
A constatat instanţa că, în cauză, contestatoarea a solicitat reluarea activităţii şi obligarea
pârâtei la o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsită de la data încetării
contractului individual de muncă, în conformitate cu art. 80 din Codul muncii, astfel că în baza
acestor dispoziţii, a dispus reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior încetării contractului
individual de muncă, şi a obligat intimata la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu
salariile indexate, majorate şi reactualizate, de la data încetării contractului individual de muncă şi
până la data reintegrării efective, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea.
Faţă de soluţia dată, a respins cererea de suspendare a Dispoziţiei nr. 82/31.05.2017, ca
rămasă fără obiect.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
D. În motivarea apelului arată că această sentinţă este nelegală şi netemeinică fiind dată cu aplicarea
greşită a legii şi aprecierea eronată a probelor de la dosar, instanţa de fond reţinând o altă situaţie de
fapt decât cea reală, probată prin înscrisuri.
Astfel, arată apelanta, în mod vădit nelegal a reţinut prima instanţă că decizia de concediere
nr. 82/31.05.2017 a reclamantei este nulă şi a obligat-o la reîncadrarea acesteia în funcţia de
bibliotecar comunal, deţinută anterior, pe motiv că nu i s-a acordat preavizul prevăzut de art. 75 al. 1
din Codul muncii, preaviz care nu poate fi înlocuit cu despăgubiri.
Prin Dispoziţia nr. 82/31.05.2017 emisă de Primarul Comunei D., art. 1, s-a dispus încetarea
contractului de muncă a reclamantei A., bibliotecar în cadrul Compartimentului secretariat, asistenţă
socială, stare civilă, autoritate tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă, începând cu data de 1
iunie 2017.
Conform art. 2 din aceeaşi dispoziţie, reclamantei i s-a acordat un preaviz de 20 de zile
începând cu data de 01.06.2017, în perioada de preaviz care în realitate a fost de la 06.06.2017 03.07.2017 reclamanta fiind prezentă la serviciu, aşa cum a dovedit cu condica de prezenţă a
personalului Primăriei din perioada 06.06.2017 - 03.07.2017 în care reclamanta a semnat la nr. crt. 9,
de prezenţă la serviciu, în fapt dispoziţia nr. 82/31.05.2017 privind încetarea contractului de muncă
al intimatei reclamante intrând în vigoare la data de 4 iulie 2017 şi nu la data de 1 iunie 2017 cum
eronat s-a scris în această dispoziţie, eroare pe care a constatat-o ulterior şi care a fost îndreptată prin
dispoziţia nr. 179/10 octombrie 2017 a Primarului com. D., jud. C., aceasta predând obiectele de
inventar pe care le-a avut în primire în ultima zi de prezenţă, respectiv pe 3 iulie 2017, conform
procesului verbal anexat.
Ca urmare, cum reclamanta a fost prezentă la serviciu în perioada de preaviz, perioadă în care
a lucrat efectiv şi a primit salariu pentru munca prestată, dovadă statul de plată, în mod vădit nelegal
a reţinut prima instanţă că dispoziţia contestată este nulă întrucât reclamantei nu i s-a acordat preaviz,
ci despăgubiri pentru perioada preavizului, aceasta primind despăgubiri doar pentru concediul de
odihnă neefectuat aferent perioadei lucrate în anul 2017, şi nu pentru perioada de preaviz.

76

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Că perioada preavizului a fost de la data de 6 iunie 2017 rezultă şi din adresa nr.
5151/9.05.2017 a Primăriei com. D., către intimata reclamantă ca răspuns la cererea acesteia de
revocare a dispoziţiei Primarului com. D. nr. 82/31.05.2017.
Deoarece în cauză a respectat dispoziţiile art. 75 al. 1 Codul muncii privind acordarea
efectivă a preavizului de 20 de zile lucrătoare, în mod nelegal a reţinut prima instanţă că dispoziţia
contestată este nulă.
Susţine apelanta că, în mod nelegal a reţinut prima instanţă, că reducerea postului de
bibliotecar pe care a fost încadrată reclamanta intimată nu are o cauză reală şi serioasă.
Aşa cum rezultă din cuprinsul dispoziţiei nr. 82/31.05.2017 de încetare a contractului de
muncă a intimatei reclamante, dispoziţia menţionată a fost emisă ca urmare a Hotărârii Consiliului
Local al comunei D. nr. 43 din 19.05.2017 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii al
aparatului de specialitate al Primăriei comunei D., stat de funcţii anexat alăturat, în care nu se mai
regăseşte funcţia de bibliotecar pe care a deţinut-o reclamanta.
Aşa cum rezultă din expunerea de motive nr. 4054/28.04.2017 a proiectului de hotărâre a
Consiliului Local D., noua structură organizatorică şi stat de funcţii s-a impus pentru reorganizarea şi
eficientizarea activităţii aparatului propriu raportat la atribuţiile actuale ale administraţiei publice
locale, înfiinţându-se compartimente noi, faţă de organigrama aprobată prin HCL 18/23.08.2013,
raportat la aceste atribuţii şi noile condiţii economico financiare, schemă care a fost avizată de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - cu nr. 26782/2017 înregistrat la Primăria D. sub nr.
4607/15.05.2017, în care nu se mai regăseşte postul de bibliotecar pe care 1-a ocupat intimata
reclamantă anterior, desfiinţarea postului fiind una efectivă şi a avut o cauză reala şi serioasă, în
aceiaşi situaţie aflându-se şi alţi salariaţi.
Faptul că a fost înfiinţat un nou compartiment, respectiv compartimentul cultură, care a
preluat şi fondul de carte şi mobilierul, nu înseamnă că desfiinţarea postului de bibliotecar deţinut de
intimata reclamantă nu a fost efectivă şi nu a avut o cauză reală şi serioasă, cum fără temei a motivat
prima instanţă.
Aşa cum rezultă din organigrama în vigoare până la data de 01.06.2017, intimata reclamantă a
fost încadrată la compartimentul de secretariat, asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară,
juridic, registru agricol şi bibliotecă. De asemenea, atribuţiile intimatei reclamante nu au fost preluate
de un contabil cum fără temei a reţinut prima instanţă, deoarece domnul F., care a preluat fondul de
carte al comunei, a fost angajat anterior acestei reorganizări pe post de consilier I a, şi a răspuns de
activitatea culturală din comună, care cu data reorganizării aparatului propriu, va gestiona şi fondul
de carte al comunei.
Or, la compartimentul cultură nu se regăseşte postul de bibliotecar, ci doar un post de
consilier, în care din anul 2009 funcţionează F.
Pentru motivele expuse, solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a Sentinţei civile nr.
1092/9.10.2017 a Tribunalului Suceava şi, în rejudecare, respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.
În drept, invocă art. 466 şi urm. Cod procedură civilă.
Prin întâmpinare, intimata A. prin Uniunea Sindicală Teritorială a CNS B Filiala C a solicitat
respingerea apelului ca nefondat având în vedere că decizia de concediere nu a respectat dispoziţiile
legale care impun acordarea preavizului, dispunând încetarea contractului individual de muncă la
aceeaşi dată de la care s-a menţionat că se acordă preaviz. Susţine că în decizia de concediere nu au
fost menţionate nici motivele care au determinat concedierea, nefiind arătat ce a determinat
modificarea organigramei şi a statului de funcţii şi nedemonstrându-se existenţa unor motive
întemeiate care au generat nevoia de restructurare sau reorganizare a activităţii, neputându-se verifica
îndeplinirea cerinţelor art. 65 alin. 2 din Codul muncii. Invocă faptul că decizia de concediere nu
conţine lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii trebuie să
opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64. Reiterează intimata şi încălcarea
art. 7 din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor.
Analizând apelul sub aspectul motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:
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Prin dispoziţia nr. 82 din 31.05.2017 emisă de primarul comunei D. s-a dispus încetarea
raporturilor de muncă ale contestatoarei A., bibliotecar în cadrul Compartimentului secretariat,
asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară, juridic, registru agricol, bibliotecă, începând cu data
de 1 iunie 2017 în temeiul prevederilor art. 65 şi 75 alin. 1 din Legea nr. 53/2003. Prin aceeaşi
decizie s-a menţionat că salariata are un preaviz de 20 de zile lucrătoare care începe să curgă de la
data de 1 iunie 2017.
În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. 1 din Codul muncii, persoanele concediate în
temeiul art. 61 lit. „c” şi „d” , ale art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai
mic de 20 de zile lucrătoare.
Potrivit art. 76 lit. „b” din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să conţină în mod
obligatoriu durata preavizului.
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 78 din Codul muncii, concedierea dispusă cu
nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.
Prin urmare, din coroborarea acestor dispoziţii legale rezultă că nu este suficient ca în decizia
de concediere să fie menţionată durata preavizului, ci acesta trebuie acordat efectiv, altminteri se
încalcă dispoziţiile legale care reglementează concedierea, iar decizia este lovită de nulitate absolută.
În speţă, încetarea contractului de muncă al contestatoarei s-a dispus începând cu data de 1
iunie 2017, ceea ce înseamnă că eventuala activitate desfăşurată după această dată de către
contestatoare nu mai are la bază contractul individual de muncă. Ori, preavizul constituie obligaţia
înştiinţării prealabile a celeilalte părţi despre încetarea raporturilor de muncă, având ca scop evitarea
consecinţelor negative pe care le-ar putea produce denunţarea unilaterală a contractului. Pentru
salariat, reglementarea preavizului constituie şi o garanţie a dreptului la muncă. Pe durata preavizului
contractul rămâne în fiinţă, cu toate drepturile, obligaţiile şi răspunderile ambelor părţi. Prin urmare,
perioada de preaviz trebuie să se desfăşoare până la încetarea raporturilor de muncă. Prestarea
muncii ulterior desfacerii contractului de muncă pentru executarea anumitor lucrări, cum ar fi
predarea gestiunii, nu înlocuieşte preavizul.
Prin urmare, în condiţiile în care contractul individual de muncă al reclamantei a încetat
începând cu data de 1 iunie 2017, iar angajatorul a menţionat că preavizul se acordă începând cu
această dată, practic, ulterior încetării raporturilor de muncă, în mod corect a reţinut prima instanţă că
preavizul nu a fost acordat efectiv, nerespectându-se procedura de concediere prevăzută de art. 75
alin. 1 din Codul muncii.
Apelanta a depus în apel dispoziţia nr. 179 din 10.10.2017, de modificare a deciziei atacate,
în sensul că raporturile de muncă ale reclamantei au încetat începând cu data de 4 iulie 2017, iar
preavizul de 20 de zile lucrătoare s-a acordat începând cu data de 6 iunie 2017.
Ori, Curtea reţine că la data de 10.10.2017, decizia atacată îşi produsese deja efectele,
contractul individual de muncă al reclamantei încetând la data de 1 iunie 2017. Prin urmare,
modificarea deciziei de concediere nu mai poate produce efecte. Decizia de concediere, ca act juridic
unilateral, poate fi modificată până la momentul în care a început să-şi producă efectele. Nu se poate
accepta ca un contract de muncă odată încetat să poată fi reactivat prin voinţa unilaterală a
angajatorului pentru a se dispune încetarea din nou a raporturilor de muncă începând cu o altă dată.
Şi aceasta, după ce salariatul a acţionat în judecată angajatorul pentru anularea deciziei de concediere
şi a obţinut câştig de cauză în primă instanţă.
Ca urmare, Curtea constată că în mod corect a reţinut prima instanţă că decizia de concediere
este lovită de nulitate, criticile apelantei fiind nefondate sub acest aspect.
Referitor la celelalte critici, ce vizează condiţiile de fond ale concedierii, Curtea apreciază că
analiza lor este lipsită de utilitate în contextul în care s-a stabilit deja că decizia de concediere este
lovită de nulitate absolută pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute de art. 75 alin. 1 din Codul
muncii.
Ca urmare, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge apelul
ca nefondat.
78

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

6. Nulitatea absolută a deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă,
întemeiată pe dispozițiile art. 252 alin. (2) Codul muncii.
Rezumat:
Din cuprinsul deciziei de desfacere disciplinară a contractului de muncă, s-a relevat că nu se
face o descriere în mod concret a faptelor comise de către salariat. Or, textul de lege incident, art.
252 alin. 2 Codul muncii, prevede obligația de a menționa în mod concret faptele săvârșite de
salariat, tocmai pentru a da posibilitatea ca în cazul contestării deciziei de sancționare să-și poată
pregăti o apărare adecvată. textele de lege care au fost încălcate de către salariat prin faptele
comise, pentru a se putea observa dacă salariatul nu și-a respectat obligațiile de serviciu, mențiunile
cu privire la apărările salariatului pe parcursul cercetării disciplinare, motivele pentru care acestea
au fost înlăturate de către comisie, termenul pentru calea de atac şi instanţa competentă, lipsuri care
atrag nulitatea absolută a deciziei de sancţionare.
Prin neprecizarea faptelor săvârșite, salariatul nu poate să-și facă o apărare corectă, iar
instanța nu poate verifica ce fapte au fost comise în concret de salariat
În sens legal, decizia de sancționare disciplinară este un act formal, iar conținutul acesteia
este impus prin norme imperative, sub sancțiunea nulității. În acest sens, lipsurile deciziei nu pot
fi complinite, întrucât actul sancționator are caracter unitar și conținut prescris obligatoriu.
Textul de lege de la art. 252 alin. 2 din Codul muncii este imperativ, singura sancțiune legală este
considerarea nulității absolute a deciziei de sancționare a salariatului, cu consecința revenirii la
situația anterioara emiterii deciziei contestate, aceasta presupunând reintegrarea salariatului pe
postul și funcția deținută, cu plata drepturilor salariale.
(Decizia nr. 421 din 6.06.2018, dosar nr. 4085/40/2017)
Hotărâre (extras):
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia I civilă la data de 16.10.2017,
reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B.C. a formulat contestaţie împotriva deciziei de
concediere nr. 47 din 02 octombrie 2017 înregistrată sub nr. 462 al B.C., prin care în baza art. 61 lit.
A, începând cu data de 02.10.2017, solicită anularea acestei decizii, reintegrarea în funcţia avută şi
obligarea pârâtei să-i plătească despăgubiri pentru tăierea zilnică din plata a una oră de muncă în
mod abuziv, respectiv 50 de ore de muncă care ar beneficia legal. Solicită cheltuieli de judecată.
În motivare, reclamanta a arătat că desfacerea contractului de munca este abuzivă, pe motive
neîntemeiate de facto şi jure. A menţionat că nu i s-a prezentat nici un fel de act din care să rezulte
abateri disciplinare şi faţă de care nu are cunoştinţă și nu a semnat.
În conformitate cu dispoziţiile art. 263 Codul muncii, nu se face vinovată de nici o abatere de
încălcare a normelor legale, de vreo infracţiune săvârşită de către ea, neîncălcând normele și
dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
În continuare a arătat că lucrează în aceasta asociaţie de 5 ani, în perioada 2012-2015. În
activitatea pe care a desfăşurat-o, deşi a fost angajată de preşedintele D. și administratorul E., a fost
hărțuită de către aceştia pe motive derizorii și nedovedite cu acte legale. Datorită lipsei de
coordonare a activităţii de curăţenie şi lipsei de control a preşedintelui i s-a tăiat contravaloarea
orelor de muncă.
Pârâta B.C. a depus la dosar întâmpinare, prin care a arătat că în anul 2015 i s-a încheiat
reclamantei contract individual de muncă pe o perioadă neterminată, fiind retribuită cu salariul
minim pe economie. Activitatea acesteia a fost urmărită în permanenţă, dovadă că ori de câte ori a
greşit stau reclamaţiile proprietarilor din condica de sugestii şi reclamaţii, cât şi analiza activităţii în
şedinţele comitetului executiv, precum şi notele explicative date de reclamantă sub semnătură de
recunoaştere, urmate de deciziile de sancţionare conform Codului muncii.
A menţionat că nu s-a procedat niciodată prin hărţuire, ci prin rugămintea reclamantei de a-şi
îndeplini sarcinile de serviciu conform fişei postului.
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Totodată, pârâta a mai arătat că reclamanta şi-a scurtat programul de lucru de 8/zi cu ½ oră la
început şi cu 1 oră sau două la sfârşit, vorbind în permanenţă la telefon sau făcând alte servicii în
afara sarcinilor de serviciu, fapt care a dus la pontarea zilnică de 7 ore/zi, conform şi cu hotărârea
comitetului executiv.
În concluzie, pârâta consideră că decizia de concediere este corectă, iar explicaţiile
reclamantei sunt mincinoase şi nedovedite.
În dovedire a depus înscrisuri.
Prin sentinţa civilă nr. 111 din 23 ianuarie 2018, Tribunalul Botoşani a admis, în parte,
contestaţia formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta B.C.
A admis excepţia nulităţii absolute a Deciziei de concediere nr. 47/2.10.2017 şi, pe cale de
consecinţă, a constatat nulitatea acesteia.
A obligat pârâta să reintegreze reclamanta pe postul deţinut anterior, respectiv de îngrijitor
scări bloc şi să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate
şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data desfacerii contractului de muncă, respectiv
2.10.2017 şi până la data reintegrării efective pe post.
A respins, ca nefondate, capetele de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata a 50 de
ore de muncă şi la plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 157 din data de 17.07.2012, reclamanta
a fost angajată în cadrul B.C., pentru o perioadă de 6 luni, ulterior fiind încheiate alte contracte de
muncă pe perioade determinate de câte 12 luni, iar din 2015 a fost angajată pe perioadă
nedeterminată.
Prin Decizia nr. 47, înregistrată la pârâtă sub numărul 462 din 02.10.2017, s-a dispus,
începând cu data de 02.10.2017, desfacerea disciplinară a contractului de munca al reclamantei.
Instanţa, din oficiu a invocat excepția nulității absolute a deciziei de concediere contestate
întemeiata pe dispoziţiile art. 252 alin. 2 Codul muncii, întrucât decizia nu conţine motivele de fapt,
respectiv descrierea faptei, şi de drept care au stat la baza deciziei, nu s-au precizat prevederile din
statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de
muncă 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
prevăzute la art. 251 alin. (3) Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea, nu a fost trecut termenul
pentru calea de atac şi instanţa competentă.
Pentru a fi legală, este necesar ca decizia de sancţionare disciplinară să cuprindă toate
elementele enumerate de art. 252 alin. 2 din Codul muncii, lipsa oricărei dintre ele atrăgând nulitatea
absolută a măsurii dispuse de angajator.
Astfel, potrivit art. 250 - 252 din Codul muncii, republicat, angajatorul stabileşte sancţiunea
disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în
vedere următoarele: a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; b) gradul de vinovăţie a
salariatului; c) consecinţele abaterii disciplinare; d) comportarea generală în serviciu a salariatului; e)
eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În vederea desfăşurării
cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către
angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea făcuta în condiţiile prevăzute anterior fără un motiv obiectiv
dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină
toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele
şi motivaţiile pe care le considera necesare, precum și dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
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Ori, în cauză, nu s-a efectuat cercetarea disciplinară, iar în decizia de sancţionare nu au fost
menţionate motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3)Codul muncii, nu a fost
efectuată cercetarea.
Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma 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 sau contractul colectiv de muncă
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 prevăzute
la art. 251 alin. 3 Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea; temeiul de drept în baza căruia
sancţiunea disciplinară se aplică; termenul în care sancţiunea poate fi contestată şi instanţa
competentă la care sancţiunea poate fi contestată. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în
cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.
Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii,
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
În cauza de faţă, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa a constatat că decizia de
concediere a reclamantei, ca sancţiune disciplinară, nu a fost emisă cu respectarea tuturor
dispoziţiilor legale incidente în domeniu, anterior prezentate.
În acest sens, analizând din punct de vedere formal decizia de sancţionare contestată, instanţa
a constatat că decizia de concediere a salariatului reclamant nu conţine toate elementele prevăzute
imperativ de Codul muncii, respectiv: motivele de fapt, respectiv descrierea faptei și de drept care au
stat la baza deciziei, nu s-au precizat prevederile din statutul de personal, regulamentul intern,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 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 prevăzute la art. 251 alin. (3) Codul
muncii, nu a fost efectuată cercetarea, nu a fost trecut termenul pentru calea de atac şi instanţa
competentă, lipsuri care atrag nulitatea absolută a deciziei de sancţionare.
Totodată, se reţine că lipsurile evidente din decizia de concediere nu pot fi suplinite prin alte
acte și documente exterioare acesteia, art. 252 din Codul muncii conţinând dispoziţii imperative.
De altfel, Curtea Constituţionala, investită cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 268 alin. 2 din Codul muncii, actual art. 252, aprobat prin Legea nr. 53/2003, 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 și complet pe salariat
cu privire la faptele, motivele și temeiurile de drept pentru care i se aplică sancţiunea, aceste
menţiuni fiind necesare şi pentru instanţa de judecată pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei
măsurii (deciziile nr. 383/2005, nr. 58/2007, nr. 319/2007 și nr. 654/2007 ale Curţii Constituţionale).
În consecinţă, cum pârâta nu a înscris în decizia de concediere toate elementele obligatorii
enunţate prin art. 252 alin. 2 din Codul muncii, tribunalul a reţinut nulitatea deciziei de concediere.
Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat ca întemeiată contestaţia, motiv pentru care
a admis contestaţia și a dispus anularea deciziei nr. 47 din 02.10.2017 emisă de pârâtă, considerând
că nu se mai impune analizarea celorlalte susţineri ale părţilor.
Ca urmare a anulării deciziei de concediere, a obligat pârâta să reintegreze reclamanta pe
postul deţinut anterior şi să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi
reactualizate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data desfacerii contractului de
muncă, respectiv 2.10.2017 şi până la data reintegrării efective pe post.
Întrucât reclamanta nu a făcut dovada cheltuielilor de judecată şi nici a desfăşurării activităţii
pe parcursul a 8 ore zilnic, instanţa a respins, ca nefondate, capetele de cerere având ca obiect
obligarea pârâtei la plata a 50 de ore de muncă şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta B.C.
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În motivarea apelului solicită admiterea apelului, schimbarea sentinţei în totalitate din
următoarele motive:
1. Admiterea în parte a contestaţiei formulată de reclamanta A., angajată a pârâtei B.C.,
unde nu se precizează obligaţiile ce reies din acest litigiu a doamnei A., instanţa admiţând toate
consecinţele juridice, administrative şi financiare numai pentru angajator.
2. Prin faptul că în motivarea sentinţei civile nr. 111/23.01.2018 se concluzionează că
angajata nu a semnat nici un act din care să rezulte că aceasta a încălcat actele normative făcându-se
referire la deciziile de sancţionare cu instanţa şi termenul de recurs, contractul individual de muncă,
notele explicative, regulamentul de ordine interioară, dar şi faptul că angajata şi-a luat în mod repetat
angajamente pentru respectarea atribuţiilor de serviciu din fişa postului şi a obligaţiilor contractuale
toate sub semnătură privată neconstrânsă de angajator. Toate aceste abateri au fost încălcate cu rea
credinţă de către angajată imediat după ce angajatorul a încheiat Contract de muncă individual pentru
perioadă de muncă nedeterminată.
3. Toate probele depuse la dosar de către angajator evidenţiază interesul comun al părţilor
angajator şi angajat pentru a determina atât Comitetul Executiv cât şi personalul angajat să respecte
la limita minimă a legislaţiei în vigoare, a Hotărârilor Comitetului Executiv şi a adunării generale. În
acest sens instanţa a eliminat toate probele depuse de angajator, neverificând dacă prevederile
Contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată nr. 12/21.01.2015 au fost îndeplinite
atât de angajator cât şi de către angajat. În ceea ce-i priveşte ca angajator au respectat în totalitate
condiţiile de muncă şi cele salariale. Menţionează că angajata nu a fost hărţuită profesional, dar a fost
atenţionată de foarte multe ori de către conducerea Asociaţiei de proprietari. Toate aceste atenţionări
cât şi reclamaţiile venite din partea proprietarilor „beneficiarii serviciilor” prestate de către angajata
A. nu au contat, ba din contra a persistat în nerespectarea programului de lucru de 8 ore cu pauză de
masă de ½ de oră neinclus în program, vorbind în permanenţă la telefonul mobil.
4. De asemenea, prin sentinţa nr. 111/2018 angajatorul este sancţionat cu reintegrarea
doamnei A. în funcţia pe care a avut-o şi cu plata retribuţiilor aferente pe perioada indisponibilizării.
Sentinţa încalcă dreptul la salarizare pentru munca depusă, totodată încurajează nemunca angajatului,
admiţând pe piaţa muncii angajaţi cu abateri disciplinare repetate.
5. Precizarea la art. 252 din Codul muncii unde este stabilit exact ce trebuie să conţină decizia
de concediere şi unde angajatorul nu a respectat aceste prevederi, face precizarea că asociațiile de
proprietari nu au acelaşi regim juridic ca angajatorii care au mai mult de 15 salariaţi constituiţi în
sindicate, ca reprezentanţi ai salariaţilor. De asemenea, instanţa nu a nominalizat care din prevederi
nu pot fi aplicate în regimul juridic al asociaţiilor de proprietari, deoarece nu există reprezentanţi ai
salariaţilor, nu există contract colectiv de muncă, dar există fişa postului, contract individual de
muncă, regulament de ordine interioară, deciziile Comitetului Executiv consemnate în procesele
verbale anexate la dosarul cauzei.
Decizia de concediere a fost emisă în formă scrisă şi a fost înmânată sub semnătura
angajatului în termen de 30 zile calendaristice.
Descrierea faptelor se află în referatele întocmite pentru abaterile repetate ale angajatului şi
notele explicative anexate, însoţite de procesele verbale ale Comitetului Executiv anexate la dosarul
cu tematica speţei din acest dosar.
Angajatorul nu a obstrucţionat apărările formulate de salariat dovedite prin probele de la
dosar de unde reiese că în mod repetat s-a încercat pe cale amiabilă rezolvarea acestor abateri, însă
fără nici un rezultat din partea angajatului. Probele sunt la dosar.
Decizia de sancţionare a fost transmisă (comunicată) în termen salariatului. Termenul de
contestare a deciziei aparţine salariatului.
6. Problema privind gravitatea abaterii disciplinare în mod repetat a angajatului, instanţa a
copiat în totalitate art. 252 al. 2 din Codul muncii fără să fi analizat care din aceste criterii se pretează
şi se pliază la Legea nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007, legislaţia după care pârâta s-a constituit şi
funcţionează atât ca organigramă, atribuţiunile preşedintelui, Comitetului Executiv, administratorului
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contabil–casier, cât şi a organului de conducere Comitetul Executiv, şi Adunarea Generală.
7. În atribuţiunile Comitetului Executiv din Legea nr. 230/2007, art. 30 alin. 1 lit. g se face
următoarea precizare „Pentru scopul şi activităţile Asociaţiei de proprietari angajează şi demite,
încheie şi reziliază contracte.” La art. 31 alin. 2 „Preşedintele Asociaţiei de proprietari supraveghează
şi urmăreşte aplicarea Hotărârilor Adunării generale, respectarea prevederilor Statutului şi Acordului
de asociere precum şi aplicarea hotărârilor Comitetului Executiv. Acesta în funcţie de situaţie poate
propune Comitetului Executiv sau Adunării generale după caz măsuri împotriva celor care nu
respectă regulile, regulamentele, hotărârile şi deciziile Asociaţiei de proprietari conform prevederilor
legale şi statutare.” Instanţa în motivarea sentinţei nr. 111/2018 a eliminat fişa postului şi prevederile
Regulamentului de ordine interioară, aprobat de Adunarea generală, prelucrat şi însuşit sub
semnătură proprie de către toţi salariaţii. Sancţiunea reclamantei a respectat toţi paşii procedurali în
plan administrativ şi juridic în conformitate cu Codul muncii şi Legea nr. 230/2007, H.G. nr.
1588/2007, fişa postului şi regulamentul de ordine interioară în Comitetul Executiv al reclamantei.
8. Precizează pârâta că în regulamentul de ordine interioară la art. 243, din cele patru alineate
numai alineatul 1, 2 şi 4 sunt respectate, iar al treilea parţial, întrucât Asociaţiile de proprietari la
nivel judeţean şi naţional nu au organizaţii sindicale şi nu există Contract colectiv de muncă, iar
informarea salariaţilor se face prin afişare la Fişierul asociaţiei.
9. Referitor la răspunderea disciplinară Codul muncii, la art. 250, se precizează că cel care
stabileşte sancţiunea disciplinară este angajatorul, care a respectat toate cele 5 criterii din articol
nominalizate de Codul muncii.
10. Anularea deciziei de concediere de către instanţă nu are temei legal, deoarece angajaţii
care lucrează cu contract individual de muncă la o formaţiune sub 15 angajaţi, nu au reprezentanţi ai
salariaţilor, nu au sindicate conform Legii nr. 62 art. 3 alin. 2 din 2011.
Aşadar, în speţă, reclamanta putea să solicite apărarea oficială de către o persoană juridică sau
prin înscrierea sa într-un sindicat înregistrat la Judecătoria Botoşani, precum şi la Asociaţia
persoanelor fără loc de muncă care în Statutul de funcţionare are şi acest obiect de activitate.
Reclamanta intimată nu a depus întâmpinare.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra apelului de faţă, Curtea reţine următoarele:
Analizând actele aflate la dosar, instanța a reținut următoarea stare de fapt: Prin contractul
individual de muncă înregistrat sub nr. 157 din data de 17.07.2012, reclamanta a fost angajată în
cadrul B.C., pentru o perioadă de 6 luni, ulterior fiind încheiate alte contracte de muncă pe perioade
determinate de câte 12 luni, iar din 2015 a fost angajată pe perioadă nedeterminată. Prin Decizia nr.
47, înregistrată la pârâtă sub numărul 462 din 02.10.2017, s-a dispus, începând cu data de
02.10.2017, desfacerea disciplinară a contractului de muncă al reclamantei.
Analizând modul cum a fost întocmită decizia de sancționare disciplinară, sub aspect formal și
al elementelor obligatorii, prevăzute de art. 252 din Codul muncii, instanța de control judiciar
consideră că aceasta nu a fost întocmită în mod legal.
Astfel, potrivit art. 252 alin. 2 din Codul muncii sunt prevăzute elementele pe care trebuie să
le cuprindă decizia de sancționare, fiind enumerate de textul de lege și obligatorii, de la care părțile
nu se pot abate.
Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 252 alin. 2 din Codul muncii „Sub sancțiunea
nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual
de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost
efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
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f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată”.
Din cuprinsul deciziei contestate de reclamantă, instanța observă că nu se face o descriere în
mod concret a faptelor comise de către salariat. Ori textul de lege prevede obligația de a menționa în
mod concret faptele săvârșite de salariat, tocmai pentru a-i da posibilitatea ca în cazul contestării
deciziei de sancționare să-și poată pregăti o apărare adecvată. Prin neprecizarea faptelor săvârșite,
salariatul nu poate să-și facă o apărare corectă, iar instanța nu poate verifica ce fapte au fost comise
în concret de salariat. Mai mult, tot din decizie nu rezultă ce texte de lege au fost încălcate de către
salariat prin faptele comise, pentru a se putea observa dacă salariatul nu și-a respectat obligațiile de
serviciu, iar nerespectarea lor a dus la încălcarea unor norme legale, cum ar fi regulamentul intern,
contractul de muncă, statutul de personal. În cazul de faţă, instanța nu poate verifica, în lipsa
acestora, legalitatea și temeinicia deciziei contestate. Tot în decizie trebuiau făcute mențiuni cu
privire la apărările salariatului pe parcursul cercetării disciplinare și motivele pentru care acestea au
fost înlăturate de către comisie sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3)
Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea disciplinară. De asemenea, nu au fost trecute în decizie
termenul pentru calea de atac şi instanţa competentă.
Toate aceste lipsuri atrag nulitatea absolută a deciziei de sancţionare.
Față de criticile apelantei, Curtea reţine că, în sens legal, decizia de sancționare disciplinară
este un act formal, iar conținutul acesteia este impus prin norme imperative, sub sancțiunea
nulității. În acest sens, lipsurile deciziei nu pot fi complinite, întrucât actul sancționator are
caracter unitar și conținut prescris obligatoriu.
Deoarece toate aceste lipsuri existente în decizia de sancționare, care sunt obligatorii în cazul
unei decizii de sancționare, nu au fost menționate de către pârâtă, instanța consideră că nu pot fi
acoperite, deoarece textul de lege de la art. 252 alin. 2 din Codul muncii este imperativ, singura
sancțiune legală este constatarea nulității absolute a deciziei de sancționare a salariatului, cu
consecința revenirii la situația anterioară emiterii deciziei contestate, aceasta presupunând
reintegrarea reclamantei pe postul deținut, cu plata drepturilor salariale.
Art. 252 alin. 2 din Codul muncii reglementează o nulitate absolută pentru nerespectarea unor
cerinţe de formă ad validitatem, acestea neputând fi acoperite prin depunerea referatelor întocmite
pentru alte abateri ale reclamantei, notelor explicative și proceselor verbale ale Comitetului Executiv.
De asemenea, nu pot fi complinite ulterior lipsurile deciziei de sancţionare cu susţinerile din faţa
instanţei de judecată.
Fiind vorba despre o nulitate absolută, aceasta nu mai presupune o dovedirea a vătămării din
partea reclamantei, aceasta rezultând din lege, singura sancțiune fiind aceea a anulării actului lovit de
nulitate.
Față de această situație, este inutilă cercetarea motivelor de apel ce vizează fondul cauzei sub
aspectul vinovăției reclamantei întrucât primează verificarea condițiilor de formă și legalitatea
deciziei de sancționare. Deci, referirea la probele depuse de angajator în dovedirea vinovăției
reclamantei este de prisos.
Conchizând, susținerile pârâtei privind vinovăția reclamantei reprezintă motive ce nu pot fi
luate în considerare de către instanța de judecată, atâta timp cât s-a considerat ca fiind întocmită în
mod nelegal decizia de sancționare a reclamantei, cu încălcarea obligatorie a prevederilor art. 252
alin. 2 din Codul muncii, normă cu caracter imperativ, făcând de prisos în acest sens o analiză a
temeiniciei deciziei de sancționare a reclamantei.
Numai în cazul în care s-ar fi considerat de către instanța de judecată ca fiind întocmită în
mod legal decizia de sancționare, s-ar fi trecut la analiza temeiniciei acesteia, în baza probelor
administrate. Ori nefiind întocmită în mod legal și sub aspect formal decizia de sancționare, nu se va
mai analiza temeinicia acesteia, așa cum susține pârâta prin motivele de apel.
Măsura reintegrării reclamantei pe postul deţinut anterior, respectiv de îngrijitor scări bloc şi
obligarea pârâtei să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data desfacerii contractului de
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muncă, respectiv 2.10.2017 şi până la data reintegrării efective pe post, reprezintă rezultatul aplicării
dispozițiilor art. 80 din Codul muncii, ca urmare a anulării deciziei de concediere, context în care
alegațiile apelantei privind încălcarea dreptului la salarizare vor fi înlăturate.
Raporturile juridice de muncă sunt reglementate de Codul muncii, care stabilește drepturile și
îndatoririle minimale ale părților raporturilor juridice de muncă pe care trebuie să le respecte atât
angajatorul, deci inclusiv pârâta, indiferent de numărul de angajați, cât și salariatul, condițiile de fond
și de formă ale încheierii, executării și încetării contractelor individuale de muncă, precum și regulile
de soluționare a litigiilor ce s-ar ivi în legătură cu desfășurarea raporturilor juridice de muncă.
Obligația angajatorului, prevăzută de art. 252 alin. 2 din Codul muncii, de a înscrie, sub
sancțiunea nulității absolute, anumite date în decizia prin care dispune aplicarea unei sancțiuni
disciplinare nu are nicio legătură cu existența organizațiilor sindicale și a contractelor colective de
muncă.
Cerințele formale necesare desfășurării în condiții normale a raporturilor contractuale dintre
angajatori și salariați, impuse prin dispozițiile legale menționate, nu au legătură cu Legea nr.
230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007, care nu interferează restrictiv cu dispozițiile din Codul muncii.
În consecință, pentru cele reținute, Curtea, în baza dispozițiilor art. 480 alin. 1 Cod procedură
civilă, va respinge apelul ca nefondat.
7. Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților, în conformitate cu dispozițiile art.
254 alin. 1 din Codul muncii.
Rezumat:
Producerea unui prejudiciu în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de
esenţa răspunderii patrimoniale. Pentru a da naştere răspunderii, prejudiciul trebuie să fie real şi
cert. În ceea ce priveşte caracterul de certitudine al prejudiciului, aceasta implică determinarea
existenței și întinderii lui prin evaluarea precisă, într-o sumă de bani, pe baza unor fapte economice
concrete. Dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din
înscrisurile depuse la dosar sau din alte probe să rezulte neîndoielnic existența și întinderea
cuantumului pagubei.
Imposibilitatea dovedirii prejudiciului conduce la exonerarea de răspundere patrimonială a
salariatului în cauză, potrivit maximei „idem est non esse et non probari” (ceea ce nu se probează
este identic cu ceea ce nu există).
Deci, dovedirea în instanță a existenței prejudiciului în patrimoniul angajatorului creat prin
îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu a pârâților, foști salariați,
cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din actele de constatare a pagubei sau din alte probe
să rezulte neîndoielnic existența și întinderea cuantumului pagubei precum si dovada că acest
prejudiciu a fost cauzat direct patrimoniului angajatorului, în sensul că fapta ilicită a angajatului
trebuie să cauzeze o consecinţă negativă asupra patrimoniului acestuia, fie prin diminuarea
activului, fie prin sporirea pasivului, dovadă care nu s-a făcut.
(Decizia nr. 359 din 23.05.2018, dosar nr. 5592/314/2016)
Hotărâre (extras):
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 14 iulie 2016 sub nr.
..../314/2016, reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii B. şi C. a solicitat obligarea
pârâţilor în solidar la plata prejudiciului în cuantum de 10.766,65 euro (48.652,338 lei) reprezentând
pagube produse societăţii reclamantei ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale, precum şi
obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâţii B. (contract individual de muncă nr.
../04.06.2015) şi C. (contract individual de muncă nr. ../ 04.06.2015) au încheiat contacte individuale
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de muncă cu societatea A. S.R.L., fiind angajaţi pe funcţia de şofer autocamion/ maşină de mare
tonaj, începând cu data de 06.06.2015.
S-a precizat de către reclamantă faptul că pârâţii aveau ca atribuţii: efectuarea transporturilor
interne şi internaţionale a mărfurilor în condiţii optime cu respectarea strictă a indicaţiilor
coordonatorului de transport; calitatea de gestionar, aşa cum este definită de Legea nr. 22/1969;
realizarea transportului în conformitate cu prevederile contractuale şi a indicaţiilor primite de la
coordonatorul de transport; parcarea autovehiculului numai în locuri special amenajate, păzite, care
să asigure securitatea mărfii şi a autovehiculului. De asemenea, pârâţii au declarat în faţa notarului
public ..., la data de 04 iunie 2015, că se obligă să suporte contravaloarea prejudiciului adus şi
garantează achitarea acestuia cu patrimoniul personal, în caz de prejudiciere a reclamantei.
La data de 06 iunie 2015, pârâţilor li s-a încredinţat autocamionul cu nr. de înmatriculare SV
xxx şi remorca aferentă, prin procesul-verbal de predare-primire nr. 1, pârâţii fiind trimişi în echipaj
de două persoane, în vederea efectuării unor transporturi de mărfuri conform CMR pentru societatea
reclamantă. La data de 26 iunie 2015, pârâţii se aflau în Franţa, unde aveau obligaţia de a încărca
marfă perisabilă pe care trebuiau să o transporte în două localităţi din Germania. Contactaţi telefonic
de către dispecer, aceştia au declarat că se deplasează spre locurile de descărcare, în realitate aceştia
conducând spre altă destinaţie, respectiv localitatea Ivrea din Italia, deviere de aproximativ 300 km
de la traseul planificat, fapt confirmat prin sistemul informatic –GPS.
A fost contactat postul de poliţie din localitatea italiană Ivrea, iar organele de poliţie s-au
deplasat la locul unde staţiona autovehiculul care avea uşa de la semiremorcă şi portiera stângă a
autovehiculului deschise, cheile în contact şi autovehiculul pornit. Mai mult, unul dintre cei 11 paleţi
încărcaţi era răsturnat. Documentele autovehiculului au fost găsite împreună cu celelalte accesorii şi
recuperate de la organele italiene, cursa fiind ulterior continuată de către un alt salariat al societăţii.
S-a arătat de către reclamantă faptul că după producerea acestui eveniment pârâţii nu au mai
putut fi contactaţi. De asemenea, reclamanta a formulat şi o plângere penală împotriva celor doi
conducători auto pentru săvârşirea infracţiunilor de furt de folosinţă prevăzută de art. 230 Cod penal
şi abuz de încredere prevăzută de art. 238 Cod penal, care a fost înregistrată sub nr. 3113/P/2015 la
biroul investigaţii Criminale al Poliţei Municipiului D.
S-a apreciat de către reclamantă că în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile
contractuale, reclamantei fiindu-i cauzate prejudicii în cuantum de 10.766,65 euro prin neexecutarea
obligaţiilor contractuale de către pârâţi, compusă din: suma de 7.980 euro reprezentând daune bunuri
conform anexelor ataşate; suma de 700 euro reprezentând costuri de transport pentru traseul ST
Julien – Muenchen Gartner, suma de 334 euro reprezentând costuri de eliminare conform facturii
Oco; suma de 245 euro reprezentând trimiterea înapoi a bunurilor fără sarcini; suma de 542,70 euro
reprezentând suma plătită la încărcare şi lăsat maşina la Ivrea, suma de 509 euro reprezentând suma
plătită Ivrea- Kehl, şi suma de 455,55 euro reprezentând alimentările pentru microbuz.
În drept, au fost invocate prevederile art. 194, art. 453 Cod procedură civilă, art. 1349, art.
1350 din Codul civil, art. 61, art. 247, art. 254, art. 255 şi art. 269 din Codul muncii.
În susţinere, reclamanta a depus la dosar înscrisuri în copie certificată conform cu originalul.
La data de 31 octombrie 2016, pârâtul C. a formulat întâmpinare prin care a solicitat, în
principal, admiterea excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava şi trimiterea cauzei
Tribunalului Suceava, iar în subsidiar suspendarea cauzei în temeiul dispozițiilor art. 413 pct. 2 Cod
procedură civilă, având în vedere dosarul penal nr. .../P/2015 al Poliţiei Municipiului D.. Pe fond, a
solicitat respingerea acţiunii şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În susţinerea excepţiei necompetenţei materiale, pârâtul C. a arătat că temeiul juridic invocat
şi situaţia de fapt îşi au originea într-un raport de muncă, indiferent de calitatea pe care o are în
prezent pârâtul. Astfel, chiar dacă pârâtul nu mai are calitatea de angajat, poate fi parte într-un litigiu
de muncă, situaţie în care instanţa competentă este Tribunalul Suceava, conform art. 208 din Legea
nr. 62/2011.
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Referitor la solicitarea de suspendare a cauzei formulată în temeiul dispoziţiilor art. 413 pct. 2
Cod procedură civilă, a arătat că se impune verificarea situaţiei premisă de începere a urmăririi
penale în dosarul nr. .../P/2015 al Poliţiei Mun. D.
Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că înţelege să conteste pretenţiile reclamantei. A arătat
acesta că încheierea contractului de muncă a fost condiţionată în mod nelegal de întocmirea
prealabilă a unei declaraţii notariale de obligare la plata oricărui prejudiciu viitor, consimţământul
fiind viciat. În ceea ce priveşte raportul de muncă, s-a susţinut de către pârât că a fost obligat să
lucreze în plus aproximativ 5 ore/zi, ajungându-se la o situaţie tensionată cu reclamanta. Mai mult,
decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă nu i-a fost niciodată legal
comunicată, aceasta nefiind comunicată sub semnătură de primire, motiv pentru care decizia de
sancţionare nu a produs efecte. Referitor la condiţiile răspunderii civile delictuale, s-a apreciat că
acestea nu sunt îndeplinite, întrucât nu s-a făcut dovada existenţei unui prejudiciu cert şi efectiv
produs în patrimoniul reclamantei, până la data la care s-a solicitat repararea lui. S-a arătat de către
pârât că reclamanta avea obligaţia de a încheia poliţa de asigurare, ce trebuia depusă la dosarul
cauzei, deoarece în condiţiile în care societatea de asigurare a despăgubit reclamanta, aceasta din
urmă nu se poate întoarce împotriva foştilor angajaţi, deoarece ar determina o dublă recuperare şi o
îmbogăţire fără just temei. De asemenea, pârâtul a apreciat că reclamanta nu a făcut dovada faptei
ilicite a pârâtului şi vinovăţiei acestuia, având în vedere lipsa fişei postului care antrenează o
exonerare de răspundere a pârâtului; acesta din urmă nu şi-a însuşit prin semnătură instrucţiunile de
transport. Mai mult, s-a invocat faptul că marfa transportată era una perisabilă, natura proprie a
bunurilor transportate fiind o cauză exoneratoare de răspundere.
În drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 62/2011, art. 266 Codul muncii.
Nu s-au depus înscrisuri în dovedire.
La data de 31.10.2016, s-a depus întâmpinare şi de către pârâtul B., prin care s-a solicitat
respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
De asemenea, s-a invocat, prioritar, excepţia necompetenţei materiale, faţă de art. 269 Codul
muncii şi art. 208 din Legea nr. 62/2011, solicitând înaintarea cauzei către Tribunalul Suceava,
precum şi excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei faţă de dispoziţiile art. 107 din Cod
procedură civilă, apreciind că instanţa competentă ar fi cea de la domiciliul pârâtului, respectiv
Judecătoria Botoşani.
Totodată, s-a solicitat şi suspendarea cauzei faţă de art. 413 alin 1 pct. 2 Cod procedură civilă
până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. ../P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria
Suceava. În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a solicitat respingerea cauzei, menţinând susţinerile
relatate în faţa organului de urmărire penală, în care s-a descris modul deficitar de comunicare cu
dispeceratul, faptul că nu i-au fost remise sumele de bani necesare pentru achitarea taxelor şi că de
nenumărate ori li s-a transmis să se descurce pe cont propriu. Mai mult, erau forţaţi să lucreze peste
norma legală, ajungând la capătul puterilor.
De asemenea, s-a apreciat de către pârâtul B. că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii
patrimoniale a salariatului. De altfel, s-a arătat că societatea reclamantă nu a făcut dovada existenţei
condiţiilor legale pentru atragerea răspunderii patrimoniale a pârâţilor, nefiind dovedit, pe de o parte,
un prejudiciu cert, iar pe de altă parte, fapta ilicită a acestora.
S-a susţinut şi faptul că nu s-a făcut inventarierea propriu-zisă a mărfurilor la locul
identificării maşinii; nu s-a făcut inventarierea la sediul punctului de lucru, încălcându-se astfel
prevederile art. 18 din OMFP nr. 2861/ 09.10.2009.
În drept s-au invocat dispoziţiile art. 269 şi art. 254 Codul muncii, Legea nr. 62/2011.
Nu s-au depus înscrisuri în dovedire.
La data de 14 noiembrie 2016, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare, solicitând
respingerea excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava, ca nefondată, respingerea
cererii de suspendare a cauzei până la soluţionarea dosarului penal nr. ..../P/2015 al Poliţiei
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Municipiului D., respingerea susţinerilor pârâților ca nefondate, şi admiterea cererii de chemare în
judecată, astfel cum a fost formulată, reiterând susţinerile formulate în cererea introductivă.
Prin sentinţa civilă nr. 267 din 30 ianuarie 2017, Judecătoria Suceava a admis excepţia
necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava invocată de pârâţi şi a declinat competenţa de
soluţionarea a cauzei având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în
contradictoriu cu pârâţii B. şi C., în favoarea Tribunalului Suceava.
Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reţinut următoarele:
Prin acţiunea formulată reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat obligarea pârâţilor B. şi C., în
solidar, la plata prejudiciului în cuantum de 10.766,65 euro (48.652,338 lei) reprezentând pagube
produse societăţii reclamante ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale, precum şi obligarea
pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare, reclamanta a susţinut că pârâţii B. şi C. au încheiat contacte individuale de
muncă cu societatea S.C. A. S.R.L. fiind angajaţi pe funcţia de şofer autocamion/maşină de mare
tonaj începând cu data de 06.06.2015.
Faţă de cele arătate instanţa a reţinut că societatea reclamantă a invocat pretenţii ca urmare a
unei presupuse nerespectări de către pârâţi a obligaţiilor contractuale.
Conform dispoziţiilor art. 269 alin. 1 şi 2 din Codul muncii (1) judecarea conflictelor de
muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii. (2) Cererile referitoare la
cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul
îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul.
Conform dispoziţiilor art. 208 alin. 1 din Legea dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011
conflictele individuale de muncă se soluţionează în primă instanţă de către tribunal, iar potrivit art. 1
lit. p (i) din Legea dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011 este conflict individual de muncă conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care
decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi
raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative. De
asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele: (i) conflictele în legătură cu
plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul
de serviciu.
Faţă de obiectul cererii, raportat la dispoziţiile art. 1 lit. p (i) din Legea dialogului social nr.
62 din 10 mai 2011, instanţa a reţinut că prezenta cauză vizează un conflict individual de muncă.
În considerarea dispoziţiilor art. 269 alin. 1 şi 2 din Codul muncii rap. la art. 208 alin. 1 din
Legea dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011 competenţa de soluţionare a cauzei revine tribunalului
de la sediul reclamantului, respectiv Tribunalului Suceava, indiferent de faptul că la acest moment
pârâţii nu ar mai avea calitatea de angajaţi ai societăţii reclamante.
Drept urmare, având în vedere aspectele reţinute mai sus precum şi prevederile art. 129 pct.
2. Cod procedură civilă, potrivit cărora necompetenţa este de ordine publică atunci când pricina este
de competenţa unei instanţe de alt grad, instanţa, în temeiul art. 132 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă
a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Suceava invocată de pârâţi şi a declinat
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalul Suceava la data de 22 martie 2017.
La termenul de judecată din 27.11.2017, reclamantul a depus la dosar precizări, prin care a
arătat că înţelege să-şi restrângă acţiunea la suma de 1507,25 euro, reprezentând diferenţa dintre
suma solicitată iniţial prin acţiune şi cea care a fost recuperată de la societatea de asigurare.
Prin sentința civilă nr. 1443 din 11 decembrie 2017, Tribunalul Suceava a respins ca
nefondată acţiunea astfel cum a fost precizată și a obligat reclamanta să plătească pârâtului B., suma
de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată; a respins ca nefondată cererea pârâtului C., de obligare
a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut următoarele:
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Pârâţii B. şi C. au fost salariaţii S.C. A. S.R.L., fiind angajaţi ca şoferi ai reclamantei, aşa
cum rezultă din contractele individuale de muncă. Raporturile de muncă dintre părţi au încetat în
baza deciziilor de desfacere disciplinară, nr. .../04.08.2015 (emisă faţă de pârâtul C.), în baza art. 61
lit. a Codul muncii şi art. 251 alin. 3 Codul muncii şi nr. .../04.08.2015 (emisă faţă de pârâtul B., în
baza aceloraşi temeiuri juridice).
S-a reţinut în sarcina celor doi salariaţi că nu au respectat indicaţiile coordonatorului de
transport; că nu au încărcat integral marfa de la expeditorul din Nantes, Franţa; că nu s-au îndreptat
spre destinaţia specificată în CMR aferent transportului din data de 26.06.2015, ci s-au îndreptat spre
o localitate din Italia, Ivrea, unde, de altfel, au abandonat autovehiculul şi marfa.
Apărările pârâţilor referitoare la nelegalitatea şi netemeinicia deciziei de concediere, în
conformitate cu care încheierea contractului individual de muncă ar fi fost condiţionată de întocmirea
prealabilă a unei declaraţii notariale de obligare la plata oricărui prejudiciu viitor, şi că, astfel,
consimţământul ar fi fost viciat, nu pot fi primite din mai multe motive.
În primul rând, pârâţii nu au produs probe în sensul invocat de ei, nu au arătat modul de
viciere a consimţământului, mijloacele folosite.
Pe de altă parte, această împrejurare constituie un motiv de nulitate relativă a actului juridic,
ce poate fi invocat în anumite condiţii.
În speţă, pârâții nu au formulat o cerere reconvenţională prin care să invoce expres nulitatea
contractelor individuale de muncă.
De asemenea, s-a precizat că astfel de apărări nici nu mai sunt de actualitate, fiind caduce, în
condiţiile în care pârâţii, la momentul actual, nici nu mai desfăşoară activitate în cadrul societăţii
reclamante.
Tot în acest context, tribunalul nu a putut da eficienţă şi nu a putut valoriza afirmaţiile
pârâţilor, potrivit cărora deciziile de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă nu leau fost comunicate legal şi nu au produs efecte juridice.
Probatoriul administrat în cauză a demonstrat că pârâţii nu au formulat contestaţii la deciziile
de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. De altfel, din documentaţia ce a stat la
baza emiterii lor, a rezultat că angajatorul a procedat la convocarea lor la sediul societăţii, în scopul
cercetării disciplinare prealabile şi tocmai în considerarea faptului că cei doi pârâţi nu au dat curs
primei convocări, au mai fost notificaţi odată, în acelaşi scop.
Prin prezenta acţiune, fostul angajator a solicitat obligarea celor doi pârâţi, în solidar, la plata
prejudiciului în sumă de 10.766,65 euro (48.652,338 lei) reprezentând contravaloarea prejudiciului
produs societăţii ca urmare a celor detaliate anterior.
Temeiul juridic invocat de reclamantă sunt art. 254 Codul muncii şi 255 Codul muncii.
Potrivit art. 254 alin. 1 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.
Art. 255 Codul muncii dispune că, atunci când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi,
cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
Dacă această măsură nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu
salariul său net de la data constatării pagubei, şi atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv
lucrat de la ultimul său inventar.
Prin urmare, pentru a vedea dacă în speţă este dată răspunderea patrimonială în sensul celor
prevăzute de legiuitor, este necesar a se verifica întrunirea cumulativă a trei elemente: calitatea de
salariat; existenţa prejudiciului cauzat din vina salariatului şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu
şi fapta angajatorului.
Calitatea de salariat a pârâţilor rezultă fără echivoc din contractele individuale de muncă
menţionate anterior.
În ceea ce priveşte faptele pârâţilor, prin care aceştia ar fi prejudiciat societatea, instanţa a
avut în vedere că, potrivit sarcinilor de serviciu prevăzute în contractele individuale de muncă, pârâţii
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aveau obligaţia de a respecta disciplina muncii; obligaţia de fidelitate faţă de angajator; de a asista la
încărcarea mărfii, urmărind numărul coletelor încărcate, marcajul lor; starea aparentă a ambalajului şi
a mărfii să asigure securitatea mărfurilor; de a anunţa beneficiarul despre eventualele nereguli la
colete, constatate cu prilejul încărcării lor.
De asemenea, pârâţii aveau obligaţia de a realiza transportul în conformitate cu prevederile
contractuale şi a indicaţiilor primite de la coordonatorul de transport; să asigure descărcarea mărfii
după închiderea carnetului TIR şi ruperea sigiliului de pe mijlocul de transport de către organul
vamal; aveau obligaţia de a urmări preluarea mărfii de către beneficiari; dacă se înregistrau lipsuri
sau deteriorări ale mărfii, aceştia trebuiau să le menţioneze în actele de transport şi să întocmească un
proces-verbal; mai trebuiau să comunice telefonic coordonatorului de transport, orice eveniment de
circulaţie; să predea referentului de tir şi tranzite documentele cursei.
S-a precizat în mod expres, la lit. „r” din Anexele la contractul individual de muncă, faptul că
aceştia au calitatea de gestionari în sensul Legii nr. 22/1969, cu privire la vehiculul, combustibilul,
echipamentele şi accesoriile aferente acestuia. Se prevede şi obligaţia lor de a respecta termenele de
prezentare la încărcare/descărcare; de a asigura gararea autovehiculelor.
La sfârşitul lunii iunie 2015, pârâţii se aflau în Franţa, în localitatea Nantes, de unde trebuiau
ca, la data de 26.06.2015, să încarce autovehiculul cu produse vegetale perisabile (salată şi praz), pe
care trebuia să le transporte în Germania.
Deşi, aşa cum se prevedea în contractele individuale de muncă şi în fişele postului, cei doi
pârâţi aveau obligaţia de a asigura încărcarea mărfii în totalitate, potrivit actelor aferente, produsele
au fost încărcate parţial. De asemenea, deşi ţara de destinaţie era Germania, cei doi pârâţi au deviat
de la traseul oficial, cu aproximativ 300 km, îndreptându-se spre Italia. Acest lucru a rezultat din
informaţiile furnizate de sistemul GPS a autovehiculului aflat la pârâţi, la data de 27.06.2015.
Deşi au fost contactaţi telefonic, cei doi pârâţi nu au răspuns, aşa încât angajatorul a fost
nevoit să apeleze la poliţia italiană. Instituţia menţionată, deplasându-se în localitatea Ivrea, a găsit,
într-adevăr, autovehiculul staţionat, cu uşa semiremorcii deschisă; cheile în contact, iar unul din
paleţii cu marfă era răsturnat. Documentele aferente transportului au fost ridicate de poliţie şi se
regăsesc în traducere legalizată la dosar. Acestea reprezintă facturi din care rezultă felul mărfii (praz
şi salată verde); cantitatea şi contravaloarea mărfii; faptul că, urmare a nefinalizării transportului,
aceasta s-a degradat; cantitatea de marfă degradată şi contravaloarea acesteia.
La dosar se regăsesc hărţile GPS care demonstrează devierea pârâţilor de la ruta
stabilită şi localizarea autovehiculului în Ivrea.
Atitudinea pârâţilor a fost sancţionată de către angajator cu desfacerea disciplinară a
contractelor individuale de muncă; în plus, societatea a formulat şi plângere penală împotriva celor
doi salariaţi.
Deciziile de desfacere disciplinară a contractelor individuale de muncă au fost emise ca
urmare a cercetării prealabile, aşa cum rezultă şi din procesele-verbale depuse la dosar şi aşa cum s-a
arătat mai sus, acestea nu au fost atacate cu contestaţie.
Procesele-verbale menţionate au reținut în sarcina pârâţilor faptele descrise mai sus,
precizându-se expres că, de la data de 27.06.2015, cei doi angajaţi nu au mai putut fi contactaţi; că de
atunci au lipsit nemotivat de la serviciu.
La dosar se regăseşte şi plângerea penală formulată de reclamantă împotriva salariaţilor săi,
sub aspectul comiterii infracţiunii de furt de folosinţă şi abuz de încredere.
Având în vedere modul de derulare a evenimentelor, atitudinea pârâţilor, astfel cum rezultă
din amplul probator administrat în cauză, tribunalul a apreciat că aceştia au încălcat regulile impuse
prin contractele individuale de muncă, prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Procedând în maniera arătată, respectiv prin neîncărcarea întregii cantităţi de marfă de la
Nantes, Franţa, prin devierea de la traseu (în loc să ajungă la destinaţie în Germania, cei doi au mers
în Italia, Ivrea); prin abandonarea maşinii şi deteriorarea mărfii, este evident că în patrimoniul
societăţii angajatoare s-a produs un prejudiciu.
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Tribunalul, faţă de cele ce preced, a reținut că există şi legătura de cauzalitate între faptă şi
prejudiciu. Cu toate acestea, pentru a putea fi antrenată răspunderea civilă patrimonială în sensul
invocat de reclamantă, este necesar ca şi prejudiciul – ca element al acestei instituţii – să întrunească
cumulativ, anumite condiţii: să fie cert, lichid şi exigibil.
În legătură cu aceste împrejurări, instanţa a avut în vedere că, în speţa de faţă, prejudiciul este
compus din două elemente: în primul rând din contravaloarea mijlocului de transport, respectiv
valoarea sa în sine, dar şi preţul combustibilului cu care a fost alimentat autovehiculul, precum şi
dotările interioare ale acestuia. Trebuie de precizat că în acest sens, sunt elocvente procesul verbal de
predare-primire nr. 1 şi 2/06.06.2015.
Al doilea element îl reprezintă contravaloarea mărfii ce trebuia transportată în localitatea de
destinaţie din Germania, în condiţiile în care marfa nu a fost încărcată în întregime, iar din
încărcătura transportată, parte din ea s-a degradat. În atare împrejurări, chiar dacă cei doi pârâţi aveau
atribuţii de gestionari doar în ceea ce priveşte mijlocul de transport, tribunalul a înlăturat ca
neîntemeiate apărările acestora din întâmpinare, în conformitate cu care prejudiciul ar rezulta doar
din documentele depuse unilateral de către angajator.
Aşa cum s-a arătat, faptul că marfa nu a ajuns la destinaţie a fost generat tocmai de hotărârea
celor doi salariaţi de a devia de la traseul stabilit. Ori, o astfel de împrejurare denotă şi intenţia celor
doi pârâţi, de a proceda în sensul eludării atribuţiilor de serviciu. În cauză a prezentat relevanţă şi
faptul că devierea de la locul de destinaţie se circumscrie tot unei fapte în legătură cu serviciul şi care
a produs un prejudiciu în patrimoniul societăţii.
Cuantumul prejudiciului, respectiv modul de calcul al acestuia a fost indicat în acţiune, dar şi
în răspunsul la întâmpinare.
Tot în legătură cu prejudiciul, instanţa a avut în vedere că la dosar se regăsesc actele
întocmite cu prilejul soluţionării plângerii penale formulată de reclamantă, rezultând că s-a dispus
clasarea cauzei faţă de cei doi pârâţi, sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz de încredere.
Ordonanţa de clasare a fost atacată cu plângere la instanţă, cu precizarea că în cadrul
procesului penal angajatorul s-a constituit parte civilă cu suma indicată şi în petitul prezentei cereri.
Pe de altă parte, instanţa a reținut că la dosar se regăseşte în traducere legalizată,
documentaţia din care rezultă că societatea reclamantă a fost despăgubită pentru prejudiciul suferit
cu suma de 9259,4 euro de către societatea de asigurare, conform poliţiei depusă la dosar.
A rezultat, aşadar, că angajatorul a avut un contract de asigurare mărfuri; că s-a produs riscul
asigurat, iar în aceste condiţii, societatea reclamantă a fost despăgubită cu suma menţionată anterior.
Deşi societatea reclamantă a cunoscut această împrejurare pe parcursul derulării litigiului,
totuşi a solicitat obligarea pârâţilor la plata întregului prejudiciu, ceea ce ar echivala cu o îmbogăţire
fără just temei.
După ce s-a depus documentaţia la dosar, societatea a recunoscut faptul plăţii, şi a arătat că în
aceste împrejurări, înţelege să solicite obligarea pârâţilor la plata sumei de 1507 euro.
O astfel de solicitare este de natură să formeze convingerea instanţei, în sensul că prejudiciul,
ca şi element al răspunderii patrimoniale, nu are caracter cert, aşa încât au fost valorificate apărările
pârâţilor, potrivit cărora nu sunt întrunite cumulativ, condiţiile răspunderii patrimoniale.
Faţă de cele ce preced, în considerarea faptului că pârâţii au reuşit să răstoarne sarcina probei,
în condiţiile art. 254 Codul muncii, a respins acţiunea astfel cum a fost precizată, ca nefondată.
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, tribunalul a aplicat dispozițiile art. 451-453 şi
următoarele Cod procedură civilă, având în vedere că doar pârâtul B. a făcut dovada existenţei şi a
cuantumului, în sumă de 1.000 lei. Pârâtul C. nu a depus nicio dovadă în acest sens, motiv pentru
care cererea sa de acordare a cheltuielilor de judecată a fost respinsă ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta S.C. A. S.R.L..
Apelanta arată că, în fapt, pârâţii B. şi C. au încheiat contracte individuale de muncă cu
societatea A. S.R.L., fiind angajaţi pe funcţia de şofer autocamion/maşină de mare tonaj, începând cu
data de 06.06.2015.
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Cei doi angajaţi ai societăţii, respectiv pârâţii din prezenta cauză, se fac vinovaţi de incidentul
provocat la data de 26/27 iunie 2015, iar prejudiciul este reprezentat de pagubele produse societăţii,
ca urmare a nerespectării obligaţiilor de către cei doi.
Cei doi pârâţi au hotărât să părăsească itinerariul stabilit iniţial pe traseul Franţa -Germania şi
s-au deplasat cu autocamionul încărcat cu legume în localitatea Ivrea, Italia, unde l-au abandonat la
300 de km faţă de traseul pe care ar fi trebui să îl urmeze. Abandonarea autocamionului, în alt loc
decât la destinaţia stabilită, a condus la recuperarea tardivă a bunurilor şi degradarea lor ulterioară.
Prin faptele lor inculpaţii nu au respectat clauzele contractuale care le impuneau deplasarea pe un
anumit traseu şi transportarea bunurilor la destinaţie.
De asemenea, apelanta arată că, iniţial, în prezenta cauză, a formulat cerere de chemare în
judecată împotriva pârâţilor B. şi C. prin care a solicitat obligarea, în solidar, la plata prejudiciului în
cuantum de 10.766,65 EURO (48.652,338 lei) reprezentând pagubele produse societăţii reclamantei,
ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale. Societatea a fost despăgubită cu suma de 9259.4
EURO, fiind întocmit dosarul de daună E 15-.../../S. Prin urmare, având în vedere că societatea a fost
despăgubită doar în parte, la data de 20.11.2017 şi-a restrâns acţiunea la plata sumei de 1.507,25
EURO (6.993 lei), reprezentând diferenţa până la plata sumei de 10.766,65 EURO.
Ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale de către cei doi pârâţi, apelanta susţine că
i-au fost cauzate prejudicii în cuantum de 1.507,25 EURO prin neexecutarea obligaţiilor contractuale
de către pârâţi, ce se impun a fi reparate, suma fiind dovedită cu documente justificative.
Astfel, suma de 1.507,25 EURO este compusă din: suma de 542,70 euro reprezentând suma
plătită la încărcare + lăsat maşina la Ivrea (Italia); suma de 509 euro reprezentând suma plătită Ivrea
- Kehl; suma de 455, 55 euro reprezentând alimentările pentru microbuz. Aceste sume reprezintă
consumul de motorină în plus prin devierea de la traseul iniţial stabilit, fără nici o justificare,
cheltuielile efectuate cu încărcare şi lăsarea maşinii la Ivrea (Italia), cheltuielile efectuate cu
microbuzul pentru a trimite un alt şofer în vederea preluării autocamionului abandonat de pârâţi.
Apelanta arată că sumele indicate mai sus nu au fost incluse în dosarul de daună CMR,
întrucât nu fac obiectul dosarului de daună, deci au rămas în continuare nerecuperate.
Contrar celor reţinute de către instanţa de fond, în cauză sunt îndeplinite condiţiile răspunderii
civile patrimoniale în ceea ce priveşte prejudiciul produs societăţii reclamante. Prin prejudiciu se
înţelege orice rezultat dăunător, prejudiciabil, de natură patrimonială sau nepatrimonială, ce
constituie efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale persoanei, prejudiciul
trebuind să fie unul cert, respectiv existenţa lui să fie sigură, neîndoielnică şi să poată fi evaluată în
prezent. Apelanta susţine că sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prejudiciului şi anume
acesta este cert, lichid şi exigibil şi în mod greşit instanţa de fond a reţinut că nu este îndeplinit
caracterul cert al prejudiciului.
Astfel cum rezultă din dispoziţiile legale, pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare
este necesară îndeplinirea mai multor condiţii. În principiu, pentru a putea solicitata reparaţia,
prejudiciul trebuie să fie cert, direct, personal, să rezulte din încălcarea sau lezarea unui drept sau
interes legitim.
Prejudiciul cert presupune atât existenţa lui sigură cât şi posibilitatea evaluării lui în prezent,
lucru pe care l-a arătat cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. Prejudiciul cert este întotdeauna
actual, adică cel produs.
În ceea ce priveşte prejudiciul produs, repararea acestuia se va face prin echivalent bănesc.
Persoana răspunzătoare pentru repararea prejudiciului poate fi obligată să plătească despăgubiri, fie
global, sub forma unei sume de bani totale sau forfetare care, de regulă, se achită integral şi de
îndată, fie sub forma unor sume ce se plătesc periodic, la anumite intervale de timp, cel mai adesea
lunar. Despăgubirea globală se acordă, în principiu, atunci când este vorba de repararea prejudiciilor
actuale, care s-au produs deja în integralitatea lor, de regulă, dintr-o dată, cum este cazul speţei de
faţă.
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Conform art. 1349 din Codul civil alin. (1): „Orice persoană are îndatorirea să respecte
regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin
acţiunile sau inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane”; potrivit alin. (2)
„Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind
obligat să le repare integral”, iar conform alin. (3) „în cazurile anume prevăzute de lege, o persoană
este obligată să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ... aflate sub paza sa....”.
Conform art. 1350 alin. 1 din Cod civil: „Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a
contractat”, iar potrivit alin. 2: „Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea
este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în
condiţiile legii”.
Potrivit art. 1382 din Codul civil: „Cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ţinuţi
solidar la reparaţie faţă de cel prejudiciat”.
Reclamantei i-a fost cauzat un prejudiciu prin neexecutarea obligaţiilor contractuale de către
pârâţi, ce se impune a fi reparat în totalitate.
Pentru toate aceste motive, apelanta solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat,
schimbarea în totalitate a sentinţei atacate şi, pe cale de consecinţă, obligarea pârâţilor, în solidar, la
plata sumei de 1.507,25 EURO (6.933 lei) reprezentând prejudiciul produs reclamantei, cu cheltuieli
de judecată.
În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 466, art. 480 şi următoarele, art. 453 din
Codul de procedură civilă, art. 1349, art. 1350 din Codul civil şi art. 61, art. 247, art. 254, art. 255
din Codul muncii, precum şi toate dispoziţiile menţionate în cuprinsul cererii de apel.
Intimatul B. a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat, menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică şi obligarea apelantei la
plata cheltuielilor de judecată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
În conformitate cu dispozițiile art. 254 alin. 1 din Codul muncii „salariații răspund
patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele
materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor”.
Deci, pentru angajarea răspunderii patrimoniale a intimaților pârâți, așa cum în mod corect a
reținut și instanța de fond, era necesară întrunirea, în persoana acestora, a unor condiţii, respectiv ca
angajatorul să facă dovada săvârșirii unei fapte ilicite de către salariaţi, în cursul exercitării sarcinilor
de serviciu sau în legătură cu munca, cu vinovăție, și care să fi produs în patrimoniul reclamantei
apelante un prejudiciu material cert, în condițiile existenței unei legături de cauzalitate între faptă și
producerea prejudiciului.
Aceste condiții trebuie analizate de instanța de judecată pentru a stabili în mod corect
răspunderea salariatului, sarcina probei elementelor de mai sus revenind angajatorului, conform
dispoziției de ordin general aplicabilă în raporturile de muncă din art. 272 Codul muncii.
Numai întrunirea cumulativă a acestor condiții atrage răspunderea patrimonială a salariaților
în temeiul prevederilor art. 254 din Codul muncii, iar răspunderea este exclusă în lipsa a cel puțin
uneia dintre aceste condiții.
Contrar susținerilor reclamantei apelante ce apar ca vădit nefondate, în cauză nu sunt întrunite
condițiile angajării răspunderii patrimoniale a pârâților intimați.
Iniţial, în cauza pendinte, reclamanta a formulat cerere de chemare în judecată împotriva
pârâţilor B. şi C. prin care a solicitat obligarea, în solidar, la plata prejudiciului în cuantum de
10.766,65 euro (48.652,338 lei), reprezentând pagubele produse societăţii reclamantei, ca urmare a
nerespectării obligaţiilor contractuale.
Societatea reclamantă a fost despăgubită cu suma de 9259.4 euro, pentru prejudiciul suferit de
către societatea de asigurare, conform poliţiei depusă la dosar În acest context, societatea şi-a
restrâns acţiunea la plata sumei de 1.507,25 euro (6.993 lei), reprezentând diferenţa până la suma de
10.766,65 euro.
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A susținut reclamanta apelantă că urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale de către cei
doi pârâţi, i-au fost cauzate prejudicii în cuantum de 1.507,25 euro, ce se impun a fi reparate, suma
fiind dovedită cu documente justificative.
Astfel, a arătat că suma de 1.507,25 euro este compusă din: suma de 542,70 euro
reprezentând suma plătită la încărcare + lăsat maşina la Ivrea (Italia); suma de 509 euro reprezentând
suma plătită Ivrea - Kehl; suma de 455,55 euro reprezentând alimentările pentru microbuz. Aceste
sume reprezintă consumul de motorină în plus prin devierea de la traseul iniţial stabilit, fără nici o
justificare, cheltuielile efectuate cu încărcare şi lăsarea maşinii la Ivrea (Italia), cheltuielile efectuate
cu microbuzul pentru a trimite un alt şofer în vederea preluării autocamionului abandonat de pârâţi.
Producerea unui prejudiciu în patrimoniul angajatorului de către un salariat al său este de
esenţa răspunderii patrimoniale.
Pentru a da naştere răspunderii prejudiciul trebuie să fie real şi cert.
În ceea ce priveşte caracterul de certitudine al prejudiciului, aceasta implică determinarea
existenței și întinderii lui prin evaluarea precisă, într-o sumă de bani, pe baza unor fapte economice
concrete.
Dovada certitudinii prejudiciului cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din
înscrisurile depuse la dosar sau din alte probe să rezulte neîndoielnic existența și întinderea
cuantumului pagubei.
În speță, se reţine că prejudiciul reclamat nu are caracter cert şi că nu s-a făcut dovada
existenței și întinderii lui.
Imposibilitatea dovedirii prejudiciului conduce la exonerarea de răspundere patrimonială a
salariatului în cauză, potrivit maximei „idem est non esse et non probari” (ceea ce nu se probează
este identic cu ceea ce nu există).
Deci, dovedirea în instanță a existenței prejudiciului în patrimoniul angajatorului creat prin
îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu a pârâților, foști salariați,
cade în sarcina angajatorului, fiind necesar ca din actele de constatare a pagubei sau din alte probe să
rezulte neîndoielnic existența și întinderea cuantumului pagubei.
În acest context, așa cum s-a arătat, revine angajatorului sarcina de a dovedi atât existența cât
și întinderea prejudiciului, respectiv caracterul real și cert al acestuia, fiind necesar ca din actele de
constatare a pagubei sau din alte probe să rezulte neîndoielnic atât existența cât și întinderea
cuantumului pagubei.
În dovedirea prejudiciului, reclamanta nu a depus probe, ci doar a susținut producerea
acestuia, precizând cuantumul de 1.507,25 euro, și care din punctul de vedere al instanței reprezintă
o sumă incertă, fiind doar o estimare care nu este concretizată în emiterea unor documente, înscrisuri
care să ateste plata acestei sume.
Deci, angajatorul fiind obligat la dovedirea prejudiciului în mod concret cu înscrisuri,
documente, acte care să constate acest prejudiciu efectiv suferit, nu s-a achitat de această obligație.
De altfel, se impunea dovada că acest prejudiciu a fost cauzat direct patrimoniului
angajatorului, în sensul că fapta ilicită a angajatului trebuie să cauzeze o consecinţă negativă asupra
patrimoniului angajatorului, fie prin diminuarea activului, fie prin sporirea pasivului, dovadă care nu
s-a făcut.
Curtea apreciază ca doar susținerea producerii unui prejudiciu în sumă de 1.507,25 euro, nu
este suficientă și practic nu dovedește existența unui prejudiciu creat societății. Așa fiind,
declanșarea răspunderii materiale a salariaților este de neconceput în situația în care nu se face
dovada în ce mod a fost diminuat patrimoniul angajatorului.
Reclamanta a susținut producerea unui prejudiciu de pârâți în cuantum de 1.507,25 euro,
afirmând că suma a fost „dovedită cu documente justificative”.
Se observă, în primul rând, formularea generală, pur teoretică, formală, fără trimitere
concretă la probe, respectiv la documentele justificative menționate.
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În al doilea rând, instanța a identificat din actele și lucrările dosarului două înscrisuri având
trecute sumele pretinse de reclamantă, de 542,70 euro, 509 euro și 455,55 euro, fără nicio precizare a
semnificației acestor înscrisuri, care nu poartă nicio titulatură. Simpla prezentare a acestor înscrisuri,
lacunare, nedenumite și nedefinite, fără a fi corelate cu alte probe, nu este în măsură a dovedi
certitudinea prejudiciului susținut a fi produs, așa cum corect a reținut prima instanță.
Conform art. 10 Cod procedură civilă „Obligațiile părților în desfășurarea procesului”, părțile
au obligația să își probeze pretențiile și apărările. Judecătorul nu poate soluționa cauza care vine în
fața lui nici pe baza susținerilor reclamantului, nici pe baza susținerilor pârâtului. Fiecare dintre părți
are obligația să dovedească, prin mijloacele de probă reglementate de lege, pretențiile, respectiv
apărările. De altfel art. 249 Cod procedură civilă dispune că cel care face o susținere în cursul
procesului trebuie să o dovedească, în afara de cazurile anume prevăzute de lege, iar în art. 250 Cod
procedură civilă se precizează ca dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri,
martori, prezumții, mărturisirea uneia dintre părți, prin expertiza, prin mijloacele materiale de probă,
prin cercetarea la fața locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.
În speță, reclamanta nu și-a probat susținerile conform dispoziţiilor legale menţionate. Deci,
suma indicată de reclamantă, nedovedită, din punctul de vedere al instanței reprezintă o sumă incertă,
care nu este în măsură să antreneze răspunderea patrimonială a pârâților.
Faţă de aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă,
apelul urmează a fi respins ca nefondat.
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, Curtea în baza dispozițiilor art. 453 alin. 1 Cod
procedură civilă, obligă reclamanta apelantă să plătească intimatului pârât B. suma de 1000 lei cu
titlu de cheltuieli de judecată din apel, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei depuse la
dosar.
8. Includerea salariului de merit în salariul de bază pentru polițiști după intrarea în
vigoare a Legii nr. 71/2015
Rezumat:
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul
încadrat în instituţiile şi autorităţile publice, care avea un nivel al salariului de bază (şi al
sporurilor) mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi
publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, să fie salarizat la acest nivel maxim, dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, eliminându-se astfel diferenţele salariale rezultate, în
anumite cazuri, în urma aplicării Legii-cadru nr. 284/2010 şi a legilor anuale de salarizare. Prin
urmare, în acest caz, nu va funcţiona regula menţinerii în anul 2015 a aceluiaşi nivel de salarizare
din 2014 pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice salarizate la un nivel
inferior în comparaţie cu salariile de bază şi sporurile stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi
instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii cu cel care beneficiază de un nivel de salarizare superior, urmând ca
şi acesta să fie salarizat la nivelul maxim.
Faţă de această voinţă clară şi expresă a legiuitorului de a elimina încă de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 71/2015 diferenţele salariale existente între persoane care ocupă aceeaşi funcţie,
în aceleaşi condiţii de vechime şi studii, Curtea constată că pentru perioada 9.04.2015-31.12.2015
acţiunea este întemeiată, fiind aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014.
(Decizia nr. 370 din 24.05.2018, dosar nr. 153/40/2017*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Secţiei a II-a Civile de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Botoşani la data de 16.01.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâţii
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean B., Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor Bucureşti, a solicitat obligarea pârâţilor la recalcularea salariului de bază
cuvenit, în raport de salariul de bază al funcţiei similare existente în cadrul I.G.P.R., începând cu data
de 1.01.02014; acordarea actualizării şi plata despăgubirilor reprezentând diferenţa dintre drepturile
salariale stabilite corespunzător salariului de bază nou calculat şi cele acordate lunar până în data de
1.07.2016, începând cu data de 1.01.2014 şi până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti
actualizată cu indicele de inflaţie.
În motivare, a arătat că a avut calitatea de ofiţer de poliţie până în data de 01.07.2016 când iau încetat raporturile de serviciu prin trecere în rezervă, fiind funcţionar public cu statut special,
statut conferit prin Legea nr. 360/2002.
Pentru anul 2011, a invocat dispozițiile art. 1 alin.5 și art. 2 din Legea nr. 285/2010: art. 1
alin. (5) „în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază,
salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care
potrivit Legii cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută
lunară, respectiv solda/salariul funcţiei de bază, precum și sumele compensatorii cu caracter
tranzitoriu, acordate potrivit OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor
categorii de personal din sectorul bugetar şi, stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în
domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului
necuprinse în Legea cadru nr. 330/2009 cu modificările ulterioare, care au fost acordate în anul 2010
ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se
introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de
funcţie fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute de
prezenta lege; art. 2: „în anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru
personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată
pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.”
Pentru anul 2012, prin art. 1 din Legea nr. 283/14.12.2011 privind aprobarea O.U.G. nr.
80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, a fost stabilit că nivelul brut al salariilor
de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se menţine la
acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
La art. 2 este prevăzut că „în anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/ autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel precum şi pentru
personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată
pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.” Tot în anul
2012 a fost adoptată O.U.G. nr. 19/2012, fiind stabilit cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor
funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape în conformitate cu art. 1, respectiv cu
8% începând cu data de 01.06.2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4%
începând cu data de 01.12.2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
Salarizarea pentru anul 2013 a fost stabilită prin art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012, unde a fost
prevăzut că se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012.
În anul 2014, salarizarea a fost stabilită prin art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, fiind stabilit că
nivelul salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/ indemnizaţiilor de
încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel
ce se acordă pentru luna decembrie 2013.
Pentru anul 2015, salarizarea a fost stabilită de art. 1 din O.U.G. nr. 83/12.12.2014, fiind
stabilit că nivelul salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit
din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014. A
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redat art. 5 alin. 1 şi 11 din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată prin Legea nr. 71/2015 şi a art. 1 alin. 1 şi 2
din OUG nr. 57/2015.
Pentru anul 2016, salarizarea a fost stabilită de art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/09.12.2015,
fiind stabilit că nivelul salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/
indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la
acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit art. 1, alin. (5) din OUG nr. 83/2014, modificat prin pct. I al Legii nr. 71/2015, s-a
introdus alin. 51 care prevede ca „prin excepţie de la prevederile alin. 1 şi 2, personalul din celelalte
instituţii și autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel care beneficiază de un cuantum al salariilor de
bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau
autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treapta şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă
îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 283/2010, unul din principiile enumerate la
lit. c include principiul echităţii și coerentei, prin crearea de oportunităţi egale și remuneraţie egală
pentru munca de valoare egală.
Întreaga salarizare pentru categoria poliţişti şi legislaţia existentă şi la momentul actual se
raportează la nivelul salarizării din 31.12.2009.
În acest sens, prin adresa nr. S/.../02.02.2010 a MAI, s-a transmis tuturor structurilor de la
nivelul judeţelor precizările cu nr. S/.../02.02.2010 prin care s-au făcut menţiuni exprese cu privire la
elementele de stabilire a drepturilor salariale prin cap. II pct. B, pct. 9.1. şi care prevede că: „Salariile
de bază de încadrare individuale ale poliţiştilor aflaţi în funcţii (în plată) la data de 31.12.2009 se
stabilesc prin însumarea următoarelor componente: salariul funcţiei de baza format din salariul
pentru funcţia îndeplinită, sporul pentru misiune permanentă, şi, după caz, sporul pentru păstrarea
confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, sporul de fidelitate şi salariul de merit în
cuantumurile stabilite la data de 31.12.2009.
Prin adresa nr. S/... din 08.02.2011, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 285/2010, la
nivel MAI s-a stabilit la cap. II, pct.5 faptul că „sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile și alte
drepturi de soldă prevăzute de Legea nr. 284/2010 se pot acorda în măsura în care nu au fost incluse
în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, astfel cum aceasta a fost inclusă în solda de funcţie, cu
respectarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fondurile publice".
În aceste condiţii, pentru beneficiarii salariului de merit avut în plată la data de 31.12.2009,
cuantumul acestui salariu (20%) s-a regăsit şi se regăseşte şi la momentul actual în cuantumul
salariului de bază, creându-se, în mod evident, o diferenţa considerabilă şi neechivocă pentru ofiţerii
(agenţi) de poliţie care încadrează sau au încadrat aceeaşi funcţie şi au desfăşurat aceleaşi activităţi
conform fişelor de post.
În Monitorul Oficial nr. 97/09.02.2016 a fost publicată Decizia nr. 32/19.10.2015 privind
interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, referitor la reîncadrare și plata
efectivă a drepturilor salariale, care urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr.
285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia similară.
Nu a fost vreodată beneficiarul vreunei sume compensatorii tranzitorii (salariu de merit)
inclusă în salariul funcţiei de bază.
Pentru remedierea situaţiei, s-a adresat, prin intermediul Sindicatului Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din cadrul I.P.J. B., conducerii cu plângerea prealabilă înregistrată cu nr.
.../12.06.2016, însă prin răspunsul primit cu nr. .../21.07.2016, cu trimitere la prev. art. 31, alin. (6)
din acelaşi act normativ, se statuează că „începând cu luna august 2017 (...) se include diferenţa de
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50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată
la nivelul anului 2009”.
Prevederile invocate în susţinerea respingerii plângerii prealabile nu înlătură aplicabilitatea
prev. art. 31 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2015, ci vin în completarea acestora, urmând ca includerea
sumelor compensatorii în soldele de funcţie/salariile de funcţie să se facă după cum urmează: în
cuantum de 50% începând cu luna august 2016, iar diferenţa de 50% urmând a fi inclusă începând cu
luna august 2017.
Prin Decizia nr. 32/19.10.2015 Î.C.C.J. statuează că plata efectivă a drepturilor salariale
urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de
salarizare în plată pentru funcţia similară, respectiv prin raportare la drepturile salariate acordate unei
persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi tranşă de vechime în muncă şi în funcţie şi care a
trecut în aceste tranşe de vechime ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010.
Pe aceste considerente, întrucât sunt îndeplinite toate premisele prevăzute în considerentele
deciziei arătate precedent, incidente fiind în astfel de situaţie dispoziţiile art. 521 alin. (3) C.pr.civ., a
solicitat admiterea cererii aşa cum a fost formulată, iar prin sentinţa să se dispună obligarea pârâtului
la plata diferenţei dintre cuantumul salariului de funcţie cuvenit şi salariul de funcţie efectiv achitat, a
diferenţei dintre salariul aferent funcţiei şi salariul efectiv achitat începând cu data de 01.01.2014 şi
până în data de 01.07.2016 sume indexate şi actualizate, obligarea pârâtului la modificarea salariului
de funcţie cuvenit petentului la nivelul salariului achitat de pârât pentru funcţie similară.
Pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia
lipsei calităţii procesuale pasive arătând că reclamantul a fost poliţist şi şi-a desfăşurat activitatea în
cadrul structurii din subordinea C. - structură subordonată direct Direcţiei din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române.
Potrivit art. 10, 51 şi 52 din Ordinul MAI 600/2005 naşterea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu ale poliţiştilor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul SCCO (BCCO, DCCO)
nu sunt în competenţa şefului IPJ B., la nivelul instituţiei realizându-se doar activitatea de achitare a
drepturilor stabilite prin acte administrative cu caracter individual emise de structura competentă.
Faţă de aceste argumente a solicitat admiterea excepţiei invocate şi respingerea acţiunii ca
fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.
A invocat şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii motivat de faptul că reclamantul trebuia să
parcurgă procedura prealabilă prev. de art. 30 din Legea 284/2010 făcând trimitere şi la art. 193 alin.
1 C.pr.civ. şi la art. 9 alin. 2 din Legea 284/2010.
A mai făcut trimitere şi la art. 1 şi 4 din acelaşi act normativ şi la practica ÎCCJ.
Deşi a cunoscut modul în care i-au fost stabilite drepturile salariale, cuantumul fiind
evidenţiat distinct în cuprinsul fluturaşului de salariu pe care îl primeşte lunar, reclamantul nu a
formulat contestaţie în termenul prev. de art. 30 alin. 2 din Legea 284/2010, respectiv 15 zile de la
data luării la cunoştinţă a modului de stabilire a acestora.
Pârâtul Ministerul Afacerilor Interne a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive şi excepţia prematurităţii dreptului material la acţiune.
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a solicitat să se constate că, deşi
reclamantul a înţeles să se judece şi în contradictoriu cu această instituţii, nu a motivat acest demers.
Reclamantul şi-a desfăşurat activitatea până la data de 01.07.2016 în cadrul C., structură
aflată în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, instituţie cu personalitate juridică
potrivit art. 7 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcţionarea Poliţei Române.
Stabilirea acordării diferitelor drepturi băneşti, aferente unui raport de muncă, constituie un
atribut exclusiv ce aparţine angajatorului, subiect pasiv al raportului obligaţional dedus judecăţii,
care are obligaţia verificării condiţiilor de acordare şi de stabilire a condiţiilor de muncă şi a
drepturilor băneşti aferente.
A invocat decizia nr. 13 din data de 13.06.2016 (recurs în interesul legii) pronunţată de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
98

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru perioada anterioară
datei de 16.01.2014, a invocat art. 2500 alin. (1), art. 2523 şi art. 2517 C.civ. Termenul prescripţiei
este de 3 ani, astfel că, în raport de data introducerii acţiunii 16.01.2017, capătul de cerere privind
acordarea unor diferenţe de drepturi salariale pentru perioada anterioară datei de 16.01.2014 este
prescris.
Cu privire la fondul cauzei, a învederat următoarele aspecte:
Până la 31.12.2009, prevederile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 38/2003 statuau faptul că
poliţiştii puteau primi, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, un salariu de
merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită, pe baza criteriilor stabilite prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 38/2003 aprobate prin
Ordinul M.A.I. nr. S/629/2008 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea
poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne, la nivelul structurii de resurse umane şi cu aprobarea
conducerii ministerului, se stabilea o dată pe an pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, pe baza
îndeplinirii unor criterii de performanţă, numărul maxim de salarii de merit ce se puteau acorda
poliţiştilor şi care nu putea depăşi 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare
pentru ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, precum şi repartizarea acestora pe unităţi.
Începând cu anul 2010, salarizarea personalului M.A.I. s-a realizat în conformitate cu
dispoziţiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum şi ale O.U.G. nr. 1/2010, la baza elaborării acestora
fiind avute în vedere o serie de principii, printre care şi cel conform căruia trecerea de la vechiul
sistem de salarizare la noul sistem să se facă astfel încât nicio persoană să nu înregistreze o
diminuare a drepturilor salariale de care beneficia la 31 decembrie 2009.
Conform regulilor instituite prin art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009 şi art. 4 alin. (1), art. 5
alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 10 din O.U.G. nr. 1/2010, s-a urmărit, în măsura în care
activitatea personalului s-a desfăşurat în aceleaşi condiţii, menţinerea cuantumurilor drepturilor
salariale avute la 31.12.2009, indiferent din ce sume erau constituite (sporuri, indemnizaţii, alte
drepturi etc.).
Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2010, la momentul intrării în vigoare a Legiicadru nr. 330/2009, salariul de merit nu a mai fost acordat, fiind inclus conform pct. 1 din Nota la
anexa nr. IV/la Legea-cadru nr. 330/2009 în coeficienţii de ierarhizare corespunzători salariilor
funcţiilor de bază ai funcţionarilor publici cu statut special.
În anul 2011, acelaşi principiu referitor la menţinerea cuantumurilor drepturilor salariale fost
transpus în art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, potrivit căruia "începând cu 1 ianuarie 2011,
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare ce fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut,
indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice
pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii". Pe cale de consecinţă, pentru poliţiştii care au beneficiat de salariu de
merit în cursul anului 2009 până la data de 31.12.2009, în măsura în care şi-au desfăşurat activitatea
în aceleaşi condiţii, s-au menţinut aceleaşi drepturi salariale şi în anul 2011.
Potrivit art. 5 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 154/2010, act normativ aplicabil în anul 2010,
salariul de merit se includea în salariul funcţiei de bază a poliţiştilor care au beneficiat de aceste
drepturi la 31 decembrie 2009, în cuantumurile stabilite la data respectivă, în măsura în care şi-au
desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii, dispoziţiile respective fiind aplicabile în mod corespunzător
în toate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost aplicate întocmai prevederile actelor
normative din materia salarizării personalului bugetar, controalele efectuate de către Curtea de
Conturi în cadrul structurii ministerului certificând justeţea acţiunilor întreprinse în sensul menţionat.
Auditorii publici externi au luat în considerare faptul că pentru personalul militar şi poliţiştii
din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, modul de stabilire al soldelor/
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salariilor funcţiilor de bază, corespunzător nivelului studiilor pentru funcţiile cadrelor militare în
activitate, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate pe grade militare, respectiv poliţiştilor, pe
grade profesionale, este unitar, conform art. 5 alin. (3) din anexa IV la Legea-cadru nr. 330/2009.
Ulterior, actele normative succesive (legile anuale speciale de aplicare etapizată a Legii-cadru
nr. 284/2010) care au reglementat şi în anii următori salarizarea personalului plătit din fonduri
publice au menţinut aceleaşi prevederi referitoare la stabilirea drepturilor salariale, nefiind astfel
posibilă acordarea dreptului salarial în discuţie decât pentru personalul care, în baza procedurilor
legale în vigoare la data de 31.12.2009, beneficia de acest drept şi după 01.01.2010 îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii (criterii de performanţă, rezultate deosebite, etc).
Conform pct. 38 din Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 32/2015 pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept privind personalul plătit din fonduri publice, "în cauză, instanţa de fond a fost
sesizată cu o acţiune având ca obiect stabilirea cuantumului indemnizaţiei brute lunare şi a
sporurilor, în motivarea căreia s-a arătat că procurorii cu aceeaşi funcţie şi vechime dobândite până la
data de 31.12.2010, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010, au o indemnizaţie de
încadrare brută mai mare şi un cuantum mai mare al sporurilor, realizându-se astfel o discriminare
între reclamanţi şi alţi procurori cu aceeaşi vechime, ca urmare a aplicării greşite a actelor normative
succesive emise în materia salarizării, respectiv Legea-cadru nr. 330/2009, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2010, Legea-cadru nr. 284/2010, Legea nr. 285/2010 şi Legea nr. 283/2011.
Potrivit pct. 42 şi 48 din decizia menţionată, "prin sesizare, sub un prim aspect, se solicită a
se stabili dacă se face distincţie între reîncadrare, care se face potrivit legii-cadru de salarizare, şi
plata efectivă a drepturilor salariale", iar "sub un al doilea aspect, prin sesizare se solicită a se lămuri
dacă plata efectivă a drepturilor salariale este guvernată de art. 2 din Legea nr. 285/2010, în sensul că
se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcţiile similare din punct de vedere al
vechimii".
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decide că "în raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr.
284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziţiilor sale, şi cu cele ale art. 4 alin. (2) din Legea
nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanţa urgenţă a Guvernului nr.
84/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a
valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele
Legii-cadru nr. 284/2010, ţinând seama şi de prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010,
se va face distincţie între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, şi plata efectivă a drepturilor
salariale. Plata efectivă a drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din
Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia similară, respectiv
prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi
tranşă de vechime în muncă şi în funcţie şi care a trecut în aceste tranşe de vechime ulterior intrării în
vigoare a Legii nr. 285/2010".
Problematica care face obiectul acţiunii nu face obiectul soluţiei pronunţate de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în sensul în care reclamantul era poliţist la data de 31.12.2009, nu beneficia la data
respectivă de salarii de merit în baza criteriilor de performanţa realizate.
A făcut trimitere la O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
vizează şi eliminarea diferenţelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit/salariului de
merit, ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 330/2009 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/2010, începând cu data de 01.08.2016.
Faţă de considerentele expuse, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
Pârâtul Inspectoratul General al Poliţiei Române a depus întâmpinare invocând art. 4 alin. (2)
şi (3) din Anexa VII la Legea 284/2010 „ (2) Salariul lunar se compune din salariul funcţiei de bază,
indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale. (3) Salariul funcţiei de
bază este compus din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz,
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salariul de comandă. Pentru realizarea diferenţierii salariilor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de
salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru salariile de funcţie. "
A solicitat să se constate că din conţinutul acţiunii astfel cum a fost formulată, reclamantul
solicită „obligarea pârâţilor la recalcularea salariului de bază cuvenit în raport de salariul de bază al
funcţiei similare existente în cadrul D.C.C.O. din cadrul I.G.P.R.,(...)", fără a indica în concret care
dintre elementele salariale nu i-au fost acordate ori nu au fost calculate potrivit normelor legale
aplicabile în materie, fiind necesara o reevaluare a acestora.
Salariul este compus din mai multe elemente, care revin lucrătorilor numai în situaţia în care
îndeplinesc cerinţele legale pentru a beneficia de ele. Prin urmare este firesc să existe o diferenţiere
între salariile lucrătorilor, diferenţiere determinată de circumstanţe ce ţin de persoana fiecărui
lucrător, cum ar fi nivelul studiilor (spre exemplu, un ofiţer de poliţie va beneficia de sporul de
doctorat în situaţia în care deţine titlul ştiinţific de doctor), vechime (evidenţiată prin gradaţii sau
salariu de grad) ş.a.m.d
Dat fiind faptul că reclamantul nu indică în concret în ce constă recalcularea salariului de
bază, a solicitat să se pună în vedere reclamantului să îşi precizeze acţiunea, prin arătarea cu
exactitate a elementelor salariale care nu au fost calculate/acordate potrivit reglementărilor legale.
În măsura în care reclamantul nu înţelege să îşi precizeze acţiunea, a invocat excepţia lipsei
de obiect a cererii. Din modul de formulare a acţiunii şi pentru argumentele expuse anterior, a
solicitat să se constate că obiectul cererii de chemare în judecată nu este determinat/determinabil,
întrucât nu poate fi identificată cu exactitate pretenţia concretă dedusă spre judecată.
Fiind vorba despre o cerere patrimonială, a apreciat că reclamanţii au obligaţia de a indica în
cuprinsul cererii sale valoarea obiectului, modul de calcul care a dus la determinarea acestei valori,
cu depunerea unor dovezi în acest sens.
Potrivit art. 9 alin. (2) coroborat cu art. 397 alin. (1) C.pr.civ., obiectul cererii de chemare în
judecată este cel ce fixează limitele judecăţii. Or, cât timp reclamanţii nu indică în mod concret care
sunt elementele salariale ce nu le-au fost acordate ori care nu au fost calculate în mod legal, a
susţinut că cererea este lipsită de obiect, iar potrivit art. 196 alin. (1) „cererea de chemare în judecată
care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul
cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă”(...)
Pentru aceste considerente a solicitat admiterea excepţiei și respingerea acţiunii ca fiind
lipsită de obiect.
Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.
A susţinut că, începând cu anul 2010, ca urmare a reconstrucţiei salariale, salarizarea
poliţiştilor s-a făcut potrivit principiului conservării drepturilor salariale al personalului aflat în
funcţie la data de 31 decembrie 2009.
Odată cu trecerea la noul sistem de salarizare, prin intrarea în vigoare a Legii-cadru
330/2009, s-a statuat asupra faptului că „în anul 2010, personalul aflat în funcţie la data de 31
decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de
personal din luna decembrie 2009 astfel:
a. noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare
vor fi cele corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se
introduc în acestea, potrivit anexelor la lege;
b. sporurile prevăzute în anexele la lege rămase în afara salariului de bază, a soldei la funcţia
de bază sau, după caz, la indemnizaţia lunară de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să
conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009."
Conform pct. l din Nota la anexa nr. IV/IA la Legea-cadru nr.330/2009, în coeficienţii de
ierarhizare minimi şi maximi corespunzători salariilor funcţiilor de bază ai funcţionarilor publici cu
statut special, sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune
permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul
de fidelitate.
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A redat dispoziţiile art. 5 alin. (1) din O.U.G nr. 1/2010, art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1
alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr.83/2014.
Prin actele normative succesive, care au reglementat salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (în principiu) cuantumul brut al salariilor de
funcţie a fost menţinut la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2011, decembrie 2012, decembrie
2013, decembrie 2014, respectiv decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
Potrivit art. 1 alin. (5) 1 din O.U.G. nr. 83/2014 s-a stabilit că, prin excepţie de la prevederile
alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii și autorităţi
publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii
de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum
al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi
instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul
maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Din interpretarea sistematică a prevederilor actului normativ mai sus invocat, reiese că
dispoziţiile art. 1 alin. 51 reprezintă dispoziţii derogatorii în raport cu reglementarea-cadru în materie
(prevederile alin. (1) şi (2) ale aceluiaşi articol, aşa cum reiese chiar din textul normei derogatorii).
Potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, „Reglementarea este derogatorie dacă soluţiile
legislative referitoare la o situaţie anume determinată cuprind norme diferite în raport cu
reglementarea-cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general obligatoriu
pentru toate celelalte cazuri."
Plecând de la aceste certitudini juridice, raţionamentul juridic firesc în cauză conduce la
concluzia că destinatarii normei excepţionale - art. 1 alin. 51, nu sunt şi nu pot fi tot acei subiecţi de
drept cărora li se aplică norma generală - art. 1 alin. (1) şi (2).
În considerarea celor expuse, a apreciat că norma derogatorie instituită prin art. 1 alin.1 din
O.U.G. nr. 83/2014, este aplicabilă instituţiilor şi autorităţilor publice pentru care legislaţia specifică
în vigoare prevede în mod expres că nivelul de salarizare al personalului din cadrul acestora se
realizează prin raportare la salarizarea personalului din aparatul de lucru al Parlamentului.
În situaţia în care prevederile alin. (5)/1 ar fi aplicabil tuturor instituţiilor şi autorităţilor
publice, și nu doar pentru personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi instituţiile asimilate din
punct de vedere al salarizării cu acesta, acest lucru s-ar fi realizat prin modificarea corespunzătoare a
alin. l şi 2 ale art. l din O.U.G. nr. 83/2014 şi nu prin aprobarea unor norme derogatorii de la
prevederile acestor alineate.
În susţinerea celor afirmate a invocat Decizia 23/26.09.2016 pronunţată în dosarul nr.
1733/1/2016 de către Î.C.C.J.
Întrucât dispoziţiile art. 1 alin. (5)1 din O.U.G. nr. 83/2014 nu sunt aplicabile poliţiştilor,
solicitarea reclamantului de obligare la plata diferenţei drepturilor salariale începând cu octombrie
2013 în baza acestor prevederi legale este vădit neîntemeiată.
Cu privire la salarizarea în anul 2016, urmare a modificărilor legislative survenite prin
intrarea în vigoare a O.U.G nr. 43/2016 se stipulează că: „Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin.
(1), începând cu luna august 2016 pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în
soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare
soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 5% din cuantumul sumei
compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată până la nivelul anului
2009. " Ca atare, până la data de 1 august 2016, se aplica cadrul normativ în vigoare. Astfel, potrivit
art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, "în anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor
funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna
decembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se
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aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare
prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."
În atare situaţie, solicitarea unor drepturi salariale de către reclamant în temeiul art. 4 alin. (2)
din O.U.G. nr.57/2015 în conformitate cu care "Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile
similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie,
în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare,
precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul
angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare,
postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice
locului de muncă la data angajării sau promovării." este nejustificată întrucât textul legal defineşte
sintagma "nivel de salarizare în plată pentru funcţii similare'" prin raportare la situaţia expusă la alin.
l, respectiv "În anul 2016, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat
în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat
în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile
similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate
acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată".
Or, în anul 2016, faţă de reclamant nu a intervenit niciuna din situaţiile enumerate limitativ
de lege care să justifice acordarea drepturilor salariale solicitate, acesta desfăşurându-şi activitatea în
aceleaşi condiţii ca în anul 2015.
A apreciat că solicitările reclamantului sunt nejustificate, în condiţiile în care instituţia a
procedat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, acesta nefăcând dovada existenţei unui act
sau fapt juridic ilicit al pârâtului, de natură să conducă la declanşarea procesului din culpa sa.
Având în vedere cele menţionate, a solicitat respingerea acţiunii în integralitatea sa.
Prin precizări depuse la data de 11.04.2017 reclamantul şi-a menţinut pretenţiile în
contradictoriu cu cei trei pârâţi şi a răspuns la excepţiile invocate.
Prin precizări depuse la data de 03.05.2017 reclamantul a arătat că solicită obligarea pârâţilor
la plata drepturilor băneşti perioada 01.01.2015- 01.07.2016. A arătat că nu a beneficiat de salariul de
merit în anul 2009 iar pretenţiile judecăţii se întemeiază pe prevederile art.5 alin.1 şi 1 ind.1 din
OUG nr. 83/2014 aprobată prin Legea nr. 71/2015 şi art. 1 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 57/2015 pentru
aprobarea OUG nr. 83/2014.
A reiterat reglementările din anii 2015-2016 arătând că în conformitate cu prevederile art.3
din Legea 283/2010 salarizarea unitară a personalului din fonduri publice este unul din principiile
enumerate la lit. c incluzând principiul echităţii şi coerenţei prin crearea oportunităţi egale şi
remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală. Mai mult, chiar Legea nr. 71/2015 astfel cum a
precizat instanţa de judecată în cuprinsul citaţiei din 14.04.2017 vizează egalitatea veniturilor
funcţionarilor cu funcţiile similare care au beneficiat de salariu de merit.
Prin Încheierea din data de 14.06.2017 a fost admisă excepţia nelegalei compuneri a
completului de judecată cauza fiind înaintată Secţiei I Civile – Complet specializat în litigii de
muncă a Tribunalului Botoşani.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă la data de 18.07.2017.
În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.
Prin sentinţa civilă nr. 1044 din 13 octombrie 2017 Tribunalul Botoşani a respins excepţia
lipsei de obiect a cererii de chemare în judecată; a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a
pârâtului Ministerul Afacerilor Interne şi a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât
pentru lipsa calităţii procesuale pasive; a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. şi a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât
pentru lipsa calităţii procesuale pasive; a respins ca nefondată acţiunea formulată în contradictoriu cu
Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate.
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În conformitate cu prevederile art. 248 Cod proc.civ. instanţa a soluţionat cu prioritate
excepţiile invocate în cauză, analizând cu prioritate excepţia lipsei de obiect a cererii de chemare în
judecată, excepţie invocată în raport cu precizarea obiectului acţiunii şi în legătură cu dispoziţiile art.
196 Cod proc.civ. legat de modalitatea de sesizare a instanţei de judecată arătându-se că în situaţia în
care cererea nu cuprinde obiectul aceasta este nulă.
În analizarea ordinii de soluţionare a excepţiilor instanţa a avut în vedere şi faptul că - în
raport de obiectul dedus judecăţii - instanţa trebuie să analizeze şi celelalte excepţii privind lipsa
calităţii procesual pasive, respectiv excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa procedurii prealabile
invocate de către pârâţi.
În soluţionarea excepţiei lipsei de obiect instanţa a avut în vedere faptul că în cererile
formulate reclamantul a indicat faptul că solicită obligarea pârâţilor la recalcularea salariului şi
acordarea de diferenţe arătând că solicită ca - în raport de dispoziţiile art.5 alin.1 şi art.1 ind.1 din
OUG 83/2014 - să se dispună obligarea pârâtului la plata diferenţei dintre cuantumul salariului de
funcţie cuvenit şi salariul de funcţie efectiv achitat începând cu data de 01.01.2014 şi până la data de
01.07.2016 menţionând că are în vedere salariul de merit în cuantum de 20 % de care nu a beneficiat.
Instanţa a avut în vedere şi faptul că reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună
noi dovezi până la primul termen la care este legal citat conform art. 204 C.pr.civ., iar prin
precizările formulate pentru termenul din 11.04.2017 reclamantul a indicat în mod expres că prin
cererea de chemare în judecată a solicitat recalcularea salariului de bază cuvenit reclamantului prin
includerea cuantumului salariului de merit în proporţie de 20 % în noul salariu de bază calculat
conform cerinţelor reclamantului.
Conform susţinerilor reclamantului, acesta a avut raporturi de serviciu în cadrul serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate - Biroul de Combatere a Criminalităţii C. unitate aflată în
subordinea DCCO din cadrul IGPR.
Potrivit art. 7 din Legea 218/2002 Inspectoratul General al Poliţiei este unitatea centrală a
poliţiei cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală care conduce, îndrumă şi
controlează activitatea unităţilor de poliţie subordonate, desfăşoară activităţi de investigare şi
cercetarea a infracţiunilor deosebit de grave, circumscrise crime organizate, criminalităţii
economico-financiare sau bancare, a altor infracţiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflat în
supravegherea Parchetului de pe lângă ÎCCJ precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin
lege.
Prin Decizia nr. 13/2016 a ÎCCJ dată la recursul în interesul legii s-a stabilit că Ministerul
Afacerilor de Interne nu are calitate procesual pasivă în litigiile dintre angajaţi şi unităţile cu personal
unitate juridică aflată în subordinea sa având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială. Sa arătat în cuprinsul considerentelor acestei decizii că în măsura în care pretenţiile deduse judecăţii
vizează exclusiv acordarea unor drepturi salariale sau de natură salarială fără a pune în discuţie
atribuţiile legal reglementate ale ordonatorului principal de credite Ministerul Afacerilor de Interne
nu poate avea calitate procesual pasivă în acest gen de cauze.
Interesului atragerii în proces şi a ordonatorului principal de credite pe motiv că acest demers
ar reprezenta o garanţie a executării obligaţiei de plată ce revine instituţiei autorităţii publice cu care
este stabilit raportul de serviciu nu este de natură să conducă la o altă concluzie întrucât acest interes
nu este unul legitim atâta vreme cât atribuţiile prevăzute de lege în materia repartizării creditelor
bugetare, alocării şi stabilirii destinaţiei acestora nu cuprind o obligaţie de garanţie sau de
despăgubire a ordonatorului principal de credite care să constituie fundamentul dedus judecăţii.
Prin urmare, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului
Ministerului Afacerilor Interne şi pe cale de consecinţă a respins acţiunea formulată de reclamantul
A. în contradictoriu cu acest pârât pentru lipsa calităţii procesual pasive.
Şi excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a
fost admisă având în vedere faptul că în raport de dispoziţiile art. 36 Cod proc.civ. calitatea procesual
rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios astfel cu acesta este dedus
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judecăţii. În consecinţă calitatea procesuală este determinată de transpunerea în plan procesual a
subiectelor raportului juridic de drept substanţial dedus judecăţii.
Cum calitatea de angajator în cauză a aparţinut Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate rezultă că aceasta este instituţia ce justifică
legitimare procesuală pasivă, raporturile de serviciu fiind stabilite faţă de aceasta.
Văzând şi caracteristica raportului juridic de muncă aceea că poate exista doar între două
persoane şi văzând şi considerentele deciziei nr. 13/2016 paragrafele 46-47, a admis excepţia lipsei
calităţii procesual pasive a pârâtului Inspectoratul de Poliţie Judeţean B.
Urmare a admiterii excepţiilor lipsei calităţii procesual pasive pentru pârâţii Ministerul
Afacerilor Interne şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. instanţa a lăsat nesoluţionate excepţiile
invocate de aceştia, respectiv excepţia prematurităţii şi excepţia prescrierii dreptului la acţiune,
urmând să analizeze argumentele invocate în apărare de pârâtul Inspectoratul General al Poliţiei.
Instanţa a avut în vedere faptul că pretenţia dedusă judecăţii este aceea de acordare a
diferenţelor salariale pentru perioada 01.01.2015-01.01.2016 astfel cum a solicitat reclamantul prin
precizările formulate la data de 03.05.2017 .
Textul de lege al art. 51 din OUG nr. 83/2014 a fost introdus prin Legea nr. 71/2015 în
vigoare de la data de 09.04.2015.
Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţii similare instanţa a avut în vedere reglementarea
art. 5 alin. 11 din OUG nr. 83/2014 astfel cum a fost completată prin Legea nr. 71/2015.
Potrivit pct. 1 din această lege după articolul 1 alin. 5 s-a introdus un nou alineat respectiv 51
care a stabilit că prin excepţie de la prevederile alin. 1 şi 2 personalul din aparatul de lucru al
Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la acelaşi nivel precum şi
personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi inclusiv personalul de la art.5
din aceste instituţii care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor decât cele
prevăzute la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie,
grad, treaptă şi gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii.
Din lucrările dosarului nu a rezultat că reclamantul a desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii
cu o altă persoană angajată a unităţii pârâte care să fi beneficiat de un salariu la un nivel diferit şi în
aceleaşi condiţii.
A mai avut în vedere instanţa de judecată că O.U.G. nr. 20/2016 la care a făcut referire
reclamantul prin acţiune - în forma în vigoare la momentul publicării, prevede aplicabilitatea art. 31
începând cu luna august 2016, ulterior momentului ce face obiectul prezentei acţiuni, pretenţiile
formulate de reclamant raportându-se la perioada 01.01.2015-01.07.2016.
Art. 31 alin. 5 al acestui text de lege prin care se modifică OUG nr. 57/2015 stabileşte că, prin
excepţie de la prevederile art. 1 alin. 1, începând cu luna august 2016, pentru personalul militar,
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi
instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse
sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului
2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului
de merit în plată la nivelul anului 2009.
Cum textul de lege prevede fără echivoc momentul aplicabilităţii, este evident că actele
normative anterioare nu au avut în vedere şi stabilirea nivelului prin raportare şi la sumele
compensatorii corespunzătoare soldei de merit sau salariului de merit.
De asemenea, instanţa nu a putut face aplicabilitatea acestui text de lege înainte de data
intrării în vigoare astfel cum a fost stabilit prin actul normativ invocat.
Pentru motivele arătate raportat la perioada ce face obiectul cererii a respins ca nefondată
acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de
Combatere a Criminalităţii Bucureşti.
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, solicitând modificarea hotărârii, în
sensul admiterii cererii de chemare în judecată.
În motivare a arătat că a avut calitatea de ofiţer de poliţie până în data de 01.07.2016, când iau încetat raporturile de serviciu prin trecere în rezervă - în cadrul S.C.C.O. - B.C.C.O. C., unitate
aflată în subordinea D.C.C.O. din cadrul I.G.P.R., fiind funcţionar public cu statut special, statut
conferit prin Legea 360/2002.
A prezentat evoluţia cadrului legal privind salarizarea poliţiştilor, respectiv art. 1 alin. 5 din
Legea nr. 285/2010, art. 2 din Legea nr. 285/28.12.2010, art. 1 şi 2 din Legea nr. 283/2011 privind
aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, art. 1 din O.U.G.
nr. 19/2012, art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 din O.U.G. nr.
83/2014, art. 5 alin. 1 şi l1 din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată prin Legea nr. 71/2015, art. 1 alin. 1 şi 2
din O.U.G. nr. 57/2015.
Potrivit art. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 83/2014, modificat prin pct. I al Legii nr. 71/2015, s-a
introdus alin. 51 care prevede că „prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din
celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel care beneficiază de un cuantum al
salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi
instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treapta şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul
maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii".
În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 283/2010, unul din principiile enumerate la
lit. c include principiul echităţii şi coerenţei, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală
pentru munca de valoare egală.
Întreaga salarizare pentru categoria poliţişti şi legislaţia existentă şi la momentul actual se
raportează la nivelul salarizării din 31.12.2009.
Prin adresa nr. S/98553/02.02.2010 a MAI s-a transmis tuturor structurilor de la nivelul
judeţelor precizările cu nr. S/699173/02.02.2010 prin care s-au făcut menţiuni exprese cu privire la
elementele de stabilire a drepturilor salariale prin cap. II pct. B, pct. 9.1. şi care prevede următorul
aspect: „Salariile de bază de încadrare individuale ale poliţiştilor aflaţi în funcţii (în plată) la data de
31.12.2009 se stabilesc prin însumarea următoarelor componente:
Salariul funcţiei de bază, format din salariul pentru funcţia îndeplinită, sporul pentru misiune
permanentă, şi, după caz, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile
clasificate, sporul de fidelitate şi salariul de merit în cuantumurile stabilite la data de 31.12.2009.
Prin adresa nr. S/36308 din 08.02.2011, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 285/2010,
la nivel MAI s-a stabilit la cap. II pct. 5 faptul că “sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi alte
drepturi de soldă prevăzute de Legea nr. 284/2010 se pot acorda în măsura în care nu au fost incluse
în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, astfel cum aceasta a fost inclusă în solda de funcţie, cu
respectarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fondurile publice".
În aceste condiţii, pentru beneficiarii salariului de merit avut în plată la data de 31.12.2009,
cuantumul acestui salariul (20%) s-a regăsit şi se regăseşte şi la momentul actual în cuantumul
salariului de bază, creându-se, în mod evident, o diferenţa considerabilă şi neechivocă pentru ofiţerii
(agenţi) de poliţie care încadrează sau au încadrat aceeaşi funcţie şi au desfăşurat aceleaşi activităţi
conform fişelor de post.
A invocat Decizia nr. 32/19.10.2015 a Î.C.C.J.
Nu a fost vreodată beneficiarul vreunei sume compensatorii tranzitorii (salariu de merit)
inclusă în salariul funcţiei de bază.
Pentru remedierea situaţiei, s-a adresat, prin intermediul Sindicatului Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din cadrul I.P.J. B., conducerii cu plângerea prealabilă înregistrată cu nr.
182/12.06.2016, însă prin răspunsul primit cu nr. 212/21.07.2016, cu trimitere la prev. art. 31, alin.
(6) din acelaşi act normativ, se statuează că „începând cu luna august 2017 (...) se include diferenţa
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de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în
plată la nivelul anului 2009".
Prevederile invocate în susţinerea respingerii plângerii prealabile nu înlătură aplicabilitatea
art. 31 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2015, ci vin în completarea acestora, urmând ca includerea sumelor
compensatorii în soldele de funcţie/salariile de funcţie să se facă în cuantum de 50% începând cu
luna august 2016, diferenţa de 50% urmând a fi inclusă începând cu luna august 2017.
Prin precizările depuse la dosar la data de 03.05.2017 a solicitat obligarea pârâţilor la plata
drepturilor băneşti cuvenite şi neacordate pentru perioada 01.01.2015 - 01.07.2016, nu pentru
perioada 01.01.2015 - 01.01.2016 cum în mod eronat reţine instanţa de fond în ultimul paragraf al
paginii 14 din cuprinsul sentinţei atacate.
Nu a beneficiat de salariu de merit în anul 2009, iar pretenţiile deduse judecăţii se întemeiază
pe prevederile art. 5 alin. 1 şi l1 din O.U.G. nr. 83/2014 aprobată prin Legea nr. 71/2015 şi art. 1 alin.
1 şi 2 din O.U.G. nr. 57/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014.
Apreciază că instanţa de fond în mod eronat a admis excepţiile lipsei calităţii procesual
pasive invocate de MAI. şi I.P.J. B.
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de Ministerul Afacerilor
Interne, în rejudecare, solicită respingerea acesteia, dat fiind faptul că acesta este ordonatorul
principal de credite, fiind ministerul în interiorul căruia instituţia publică este organizată şi
funcţionează.
Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de I.P.J. B., solicită, în
rejudecare, respingerea acesteia, dat fiind că şi-a desfăşurat efectiv activitatea în cadrul instituţiei, ba
mai mult, a fost remunerat prin intermediul Serviciului Financiar din cadrul acestui pârât.
Pârâţii-intimaţi au depus întâmpinări prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 C.pr.civ., stabilirea
situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea
reţine următoarele:
Referitor la greşita admitere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, Curtea reţine că
reclamantul-apelant a avut raporturi de serviciu în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii
Organizate din subordinea BCCO C., unitate aflată în subordinea D.C.C.O. din cadrul I.G.P.R.
Acesta a chemat în judecată pârâtul Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi obligat la plata
drepturilor solicitate, în considerarea calităţii acestuia de ordonator de credite.
Or, decizia nr. 13/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a vizat calitatea procesuală pasivă
a M.A.I. în litigii precum cel dedus prezentei judecăţi. În consecinţă, faţă de caracterul obligatoriu al
acestei decizii, prevăzut de art. 517 alin. 4 C.pr.civ., în mod corect excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive a pârâtului M.A.I. a fost admisă de prima instanţă.
În ce priveşte calitatea procesuală pasivă a pârâtului I.P.J., faţă de împrejurarea că structura în
cadrul căreia reclamantul-apelant şi-a desfăşurat activitate era în subordinea directă a I.G.P.R.,
Curtea reţine că art. 36 C.pr.civ. a fost corect aplicat de prima instanţă, I.P.J. neavând calitatea de
angajator al reclamantului.
Referitor la motivele de apel formulate pe fondul cauzei, se reţine în primul rând că prezenta
acţiune vizează perioada 1.01.2015-1.07.2016, menţionarea într-un paragraf din considerentele
sentinţei a datei 1.01.2016 reprezentând o eroare materială ce poate fi îndreptată conform art. 442
C.pr.civ.
Cu privire la perioada 1.01.2015-8.04.2015, Curtea reţine caracterul nefondat al motivelor de
apel, atât timp cât Legea nr. 71/2015 a intrat în vigoare la data de 9.04.2015, astfel încât abia de la
acest moment se pune problema egalizării salariilor pentru persoanele care îndeplinesc aceleaşi
condiţii de studii, vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
De altfel, nici apelantul nu arată în mod expres motivele pentru care solicită acordarea
drepturilor deduse judecăţii şi pentru acest interval de timp, cu aplicarea retroactivă a Legii nr.
71/2015.
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Întrucât în perioada 1.01.2015-8.04.2015 acest act normativ nu era în vigoare, Curtea
constată că soluţia primei instanţe de respingere a acţiunii pentru acest interval de timp este legală şi
temeinică.
Pentru perioada 9.04.2015-30.06.2016, Curtea reţine că la data de 9.04.2015 a intrat în
vigoare Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014, prin care s-a introdus alin. 51 la art.
1 al ordonanţei, care prevede următoarele: „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul
din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi
nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv
personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază
şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi
publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."
Referitor la sfera persoanelor cărora li se aplică dispoziţiile art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr.
83/2014, Curtea reţine că problema de drept a fost dezlegată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin decizia nr. 23/26.09.2016, dată în
interpretarea şi aplicarea acestei dispoziţii legale, în sensul că „sintagma "salarizat la acelaşi nivel"
are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul
Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii
publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 284/2010 enumeră următoarele autorităţi şi instituţii publice:
„Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele,
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice
locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea
acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale”.
Din coroborarea dispoziţiilor legale enunţate anterior, Curtea reţine că pârâtul-intimat
I.G.P.R. este o instituţie publică cuprinsă în enumerarea din art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr.
284/2010, aşadar personalului din cadrul său (cum este şi situaţia reclamantului-apelant) îi sunt
aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014.
Iar faţă de împrejurarea că decizia nr. 23/26.09.2016 a Î.C.C.J. este obligatorie pentru instanţe
de la data publicării ei în Monitorul Oficial (care a avut loc la 9.11.2016), conform art. 521 alin. 3
C.pr.civ., Curtea constată că apărările în sens contrar din întâmpinarea depusă de I.G.P.R. sunt
neîntemeiate.
În ce priveşte situaţia de fapt, Curtea reţine că pârâtul-intimat I.G.P.R. nu a contestat
diferenţa de salarizare invocată prin acţiune.
Iar în condiţiile în care prin Expunerea de motive la proiectul de lege pentru aprobarea
O.U.G. nr. 20/2016 (disponibil pe www.cdep.ro) s-a recunoscut (pct. 2.I.e) că există diferenţe de
salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi
a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupaţională Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (ce
urmează a fi corijate ca urmare a acestui act normativ), concluzia primei instanţe în sensul că „nu
rezultă că reclamantul a desfăşurat activitate în aceleaşi condiţii cu o altă persoană a unităţii pârâte
care să fi beneficiat de un salariu la un nivel diferit şi în aceleaşi condiţii” este eronată. Această
diferenţă a fost recunoscută expres de legiuitor şi nici nu a fost contestată de pârâtul-intimat care are
calitate procesuală pasivă în cauză, fiind justificată doar de împrejurarea că reclamantul-apelant nu a
beneficiat de salariu de merit la nivelul anului 2009.
Curtea constată însă că, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015, s-a creat posibilitatea
ca personalul încadrat în instituţiile şi autorităţile publice, care avea un nivel al salariului de bază (şi
al sporurilor) mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi
publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, să fie salarizat la acest nivel maxim, dacă îşi
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desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, eliminându-se astfel diferenţele salariale rezultate, în
anumite cazuri, în urma aplicării Legii-cadru nr. 284/2010 şi a legilor anuale de salarizare. De altfel,
prin raportul comun din data de 17.03.2015 al Comisiei pentru muncă şi protecţie social şi Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Parlamentului asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
O.U.G. nr. 83/2014, s-a prevăzut că amendamentul, devenit alin. 51 al art. 1, a fost propus pentru
eliminarea discriminării între persoane care ocupă aceeaşi funcţie, în aceleaşi condiţii de studii şi
vechime.
Prin urmare, în acest caz, nu va funcţiona regula menţinerii în anul 2015 a aceluiaşi nivel de
salarizare din 2014 pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice salarizate la un
nivel inferior în comparaţie cu salariile de bază şi sporurile stabilite la nivel maxim în cadrul
aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu cel care beneficiază de un nivel de salarizare superior,
urmând ca şi acesta să fie salarizat la nivelul maxim.
Iar faţă de această voinţă clară şi expresă a legiuitorului de a elimina încă de la data intrării în
vigoare a Legii nr. 71/2015 diferenţele salariale existente între persoane care ocupă aceeaşi funcţie,
în aceleaşi condiţii de vechime şi studii, Curtea constată că pentru perioada 9.04.2015-31.12.2015
acţiunea este întemeiată, fiind aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014.
Reclamantul-apelant fiind îndreptăţit la acordarea sumelor ce fac obiectul acţiunii pentru
perioada 9.04.2015-31.12.2015, Curtea constată că pentru anul 2016 (respectiv până la data de
30.06.2016, astfel cum s-a solicitat) sunt incidente dispoziţiile art. 1 alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr.
57/2015 care reglementează menţinerea salariului la acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna
decembrie 2016. În consecinţă, Curtea constată că acţiunea este întemeiată şi pentru perioada
1.01.2016-30.06.2016, în condiţiile în care salariul de merit ce fusese acordat în baza O.G. nr.
38/2003 a fost inclus în salariul de bază începând cu anul 2010, fiind păstrat şi ulterior, conform
legilor de salarizare anuale.
În cauză nu este vorba de o aplicare retroactivă a O.U.G. nr. 20/2016, astfel cum s-a reţinut
prin considerentele sentinţei apelate, ci de o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. 51 din O.U.G.
nr. 83/2014, introdus prin Legea nr. 71/2015, aplicabil şi reclamantului-apelant, după cum s-a arătat
anterior. De altfel, O.U.G. nr. 20/2016 nici nu a fost invocată de reclamant drept temei de drept al
acţiunii.
Iar instanţa de apel a făcut referire la acest act normativ (O.U.G. nr. 20/2016) pentru a
evidenţia faptul că diferenţa de salarizare invocată de reclamantul-apelant a existat şi a fost
recunoscută de legiuitor.
Art. 4 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2015 nu a fost invocat ca temei al acţiunii, această dispoziţie
având de altfel o altă sferă de aplicare, după cum s-a invocat prin întâmpinarea depusă de pârâtulintimat I.G.P.R.
Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, în baza art. 480 alin. 2 C.pr.civ., Curtea
va admite apelul şi va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va admite în parte acţiunea
precizată şi va obliga pârâtul Inspectoratul General al Poliţiei Române să plătească reclamantului
pentru perioada 9.04.2015-30.06.2016 suma reprezentând diferenţa dintre salariul de funcţie cuvenit,
calculat prin includerea sumei compensatorii corespunzătoare salariului de merit în plată la nivelul
anului 2009, conform art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014, şi salariul de funcţie efectiv achitat,
actualizată cu indicii de inflaţie de la data scadenţei fiecărui salariu până la plata efectivă a
diferenţelor salariale.
Va păstra celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.
În ceea ce priveşte capătul accesoriu al cererii, soluţia de admitere se impune în vederea
asigurării reparării integrale a prejudiciului suferit de reclamantul-apelant prin plata, pentru perioada
9.04.2015-30.06.2016, a unor drepturi salariale într-un cuantum inferior celui cuvenit. În consecinţă,
în baza art. 1531 C.civ., reclamantul-apelant are dreptul şi daune-interese constând în actualizarea cu
indicii de inflaţie, aceasta reprezentând valoarea reală a obligaţiei băneşti la data efectuării plăţii.
109

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

9. Prematuritatea formulării cererilor de plată a ajutoarelor reglementate de art. 20
alin. (1) și (2) Anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice în lumina Deciziei nr. 5 din 5 martie 2018 pronunţată de Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii.
Rezumat:
Prin decizia nr. 5 din 5 martie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Completul competent să judece recursul în interesul legii, s-a stabilit că acţiunile având ca obiect
acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici
cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. 1 din
capitolul II al Anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a
exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/ indemnizaţii sunt prematur formulate.
Potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de
drept judecate este obligatorie pentru instanţă de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al
României, partea I, ceea ce înseamnă că, de la acest moment, în soluţionarea cauzelor care ridică
problema de drept rezolvată prin decizia în interesul legii, instanţele vor trebui să ţină seama de
dezlegarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Decizia este aplicabilă atât cauzelor pendinte
cât şi celor care se introduc ulterior pe rolul instanţelor.
A stabilit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că, raportat la circumstanţele specifice ale
instituirii drepturilor care fac şi obiectul litigiului de faţă, se consideră că, pe fondul suspendării
repetate prin acte normative reţinute ca fiind constituţionale, acestea nu au intrat în patrimoniul
beneficiarilor avuţi în vedere de Legea-cadru nr. 284/2010, ele având în continuare un conţinut
abstract, fiind condiţionate în recunoaşterea lor concretă de o nouă manifestare a legiuitorului,
motiv pentru care nu pot fi considerate „bunuri” din această perspectivă.
Această concluzie se consolidează în contextul abrogării Legii-cadru nr. 284/2010
prin Legea nr. 153/2017, care nu mai stabileşte asemenea drepturi, art. 66 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, recunoscând posibilitatea abrogării chiar şi în cazul
normelor suspendate.
Chiar dacă, în întreaga perioadă în care Legea-cadru nr. 284/2010 a fost în vigoare,
dispoziţiile privitoare la aceste drepturi nu au fost abrogate în mod expres, nu se poate susţine că
acestea s-au născut efectiv în patrimoniul beneficiarilor avuţi în vedere iniţial, în condiţiile în care
valorificarea lor a fost în mod repetat suspendată şi nicio altă dispoziţie legală sau soluţie de
jurisprudenţă nu a diminuat efectul actelor normative reţinute a fi suspendat exerciţiul drepturilor
pentru a concretiza o speranţă legitimă pentru viitor.
Niciun temei de drept substanţial intern sau convenţional nu justifica, la momentul formulării
cererilor, instituirea în sarcina pârâţilor a unei obligaţii executorii de plată a drepturilor pretinse,
iar exercitarea dreptului înscris în art. 20 alin. 1 şi 2 din capitolul II al anexei VII la Legea-cadru
nr. 284/2010 rămâne subsumată politicii financiare a statului, care se bucură de o largă marjă de
apreciere pentru a determina oportunitatea politicilor sale.
(Decizia nr. 744 din 26.09.2018, Dosar nr. 2605/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea adresată iniţial Tribunalului Botoşani Secţia a I-a civilă, la data de 31 mai 2017
şi înregistrată sub nr. ..../40/2017, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu Inspectoratul
Judeţean de Poliţie B., obligarea acestuia la plata ajutoarelor salariale conform prevederilor art. 20
alin. 1 şi 2, secţiunea 3 Anexa VII din Legea 284/2010, respectiv un număr de 23 solde, actualizarea
sumelor cu indicii de inflaţie de la data scadenţei şi până la data plăţii efective, cu cheltuieli de
judecată.
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În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a lucrat efectiv ca poliţist peste 25 de ani
neîntrerupţi în cadrul I.P.J. până la 31.05.2016, când au încetat raporturile de serviciu fiind trecut în
rezervă cu drept de pensie.
S-a arătat că, potrivit art. 20 din Cap. 2 al Anexei VIII din Legea 284/2010:
„(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de
serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca
militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de
un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în
luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:
Vechime efectivă
- până la 5 ani, un ajutor egal cu 3 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 5-10 ani, un ajutor egal cu 6 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 10-15 ani, un ajutor egal cu 8 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 1 5 - 2 0 ani, un ajutor egal cu 10 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 2 0 - 2 5 ani, un ajutor egal cu 12 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 2 5 - 3 0 ani, un ajutor egal cu 15 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- peste 30 ani, un ajutor egal cu 20 solde/ salarii ale funcţiei de bază.
(2) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi
de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de
pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de
vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la
limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de
un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respective cu două salarii ale funcţiei de bază. ”
Din interpretarea textului legal menţionat rezultă că ajutoarele salariale compensatorii sunt
stabilite în raport cu solda-salariul funcţiei de bază rezultate din raporturile de serviciu avute de
reclamant în calitate de poliţişti cu I.P J. B.
S-a susţinut că aceste dispoziţii cu privire la dreptul la cele doua tipuri de ajutoare (art. 20 al.
1 și art. 20 al. 2, care s-au regăsit şi în fosta Lege nr. 330/2009), au făcut obiectul sesizării Înaltei
Curţi de Casaţie si Justiţie, în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare. Înalta Curte, prin decizia
16 din 08.06.2015, a stabilit că dispoziţiile art. 9 din Legea 118/2010 vizează exerciţiul dreptului de
acordare a ajutoarelor sau, după caz, a indemnizaţiilor, în sensul că acest drept a fost suspendat
pentru perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010 și nu inexistența acestui drept.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 al 1 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului 83/2014, „În anul
2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor, sau după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la
pensie, la retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică”.
Această dispoziţie a fost preluată și în art. 11 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului 5
7/2015, potrivit căreia, „În anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor, sau, după
caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la
trecerea în rezervă, nu se aplică”.
Din succesiunea textelor de lege, în anii 2015 și 2016, rezultă că acest drept a fost suspendat
doar pentru perioadele amintite, ultima suspendare încetând la 31.12.2016, în prezent dreptul fiind
activ.
Cu toate acestea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, la cererea sa,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. a refuzat achitarea acestor ajutoare.
S-a mai arătat că, în anul 2017, ICCJ s-a mai pronunţat prin Decizia 11/2017 cu privire la
interpretarea unor dispoziţii privind indemnizaţiile de ieşire la pensie, și chiar dacă sesizarea a fost
respinsă, în considerente ICCJ a făcut trimitere la mai multe decizii pronunţate în recurs în interesul
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legii, prin care s-au soluţionat chestiuni de drept asemănătoare. Deciziile amintite sunt nr.
77/5.11.2007, nr. 12/5.02.2007 și nr. 23/12.12.2005. Deciziile invocate au analizat ipoteza adoptării
unor acte normative în care se consemna că unele drepturi ale personalului bugetar nu se aplică sau
nu se acordă, fără ca textul iniţial să fi fost abrogat, iar instanţele care au acordat aceste drepturi, au
procedat în mod legal.
În drept, au fost invocate dispozițiile Legii nr. 284/2010.
Prin întâmpinare, pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie B. a invocat excepţia de
prematuritate a introducerii acţiunii.
În motivare s-a arătat că temeiul juridic invocat de reclamant îl reprezintă prevederile art. 20
alin. l şi 2 din Anexa VII la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice. Însă, în ceea ce priveşte evoluţia cadrului normativ privind acordarea ajutoarelor la
ieşirea la pensie, arată că în perioada 2013-2016 acestea nu au mai fost acordate.
Prin sentinţa civilă nr. 1028 din 12 octombrie 2017, Tribunalul Botoşani a respins excepţia
prematurităţii formulării acţiunii; a admis acţiunea formulată de reclamantul A. şi a obligat pârâtul
Inspectoratul de Poliţie Judeţean B. să plătească reclamantului ajutorul prevăzut de art. 20 alin.(1) şi
(2), cap. II, Anexa VII din Legea nr. 284/2010, sume ce vor fi actualizate în funcţie de indicii de
inflaţie şi dobânda legală, de la data scadenţei până la data plăţii efective.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul a avut funcţia de comisar şef de
poliţie, raporturile de serviciu cu I.P.J B. încetând în anul 2016, prin pensionare. Prin acţiunea de
faţă, acesta solicită acordarea ajutorului prevăzut de art. 20 alin. 1 din Cap. 2 al Anexei VII din
Legea 284/2010.
Pârâtul nu a contestat faptul că reclamantul ar fi trebuit să beneficieze, la momentul ieşirii la
pensie, de un ajutor bănesc, ci a invocat doar aspectul că exercitarea dreptului la primirea sumelor şi
la a acţiona în instanţă a fost suspendat.
Conform art. 20 alin. 1 din Cap. 2 al Anexei VII din Legea 284/2010:
„(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de
serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca
militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de
un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în
luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:
Vechime efectivă
- până la 5 ani, un ajutor egal cu 3 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 5-10 ani, un ajutor egal cu 6 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 10-15 ani, un ajutor egal cu 8 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 1 5 - 2 0 ani, un ajutor egal cu 10 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 2 0 - 2 5 ani, un ajutor egal cu 12 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- între 2 5 - 3 0 ani, un ajutor egal cu 15 solde/ salarii ale funcţiei de bază
- peste 30 ani, un ajutor egal cu 20 solde/ salarii ale funcţiei de bază.
(2) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi
de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de
pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de
vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la
limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de
un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii.”
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Însă, potrivit art. 9 din OUG 80/2010 (pentru completarea art. 11 din OUG. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri
financiare în domeniul bugetar), „ În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile
la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă."
Conform art. 2 din OUG 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul
bugetar în anul 2013, „prevederile art. 7 alin. (1) din OUG 19/2012 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 OUG. 80/2010 se
aplică în mod corespunzător şi în anul 2013".
Conform art. 10 din OUG. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014:
„(1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie,
retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
(2) În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică."
Conform art. 9 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015:
„(1) În anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz,
indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în
rezervă nu se aplică.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă”
Potrivit art.11 din OUG 57/2015 privind salarizarea personalului bugetar în anul 2016:
„(1) În anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, a
indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în
rezervă nu se aplică.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu
ca urmare a decesului angajatului.”
Conform art. 10 alin 1 OUG 99/2016, „(1) În perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017,
dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie,
retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică”, ar potrivit art. 1
alin. (3) din OUG 9/2017, prevederile art. 10 din OUG 99/2016 se aplică în mod corespunzător şi în
perioada 1 martie - 31 decembrie 2017.
Aşadar, instanţa de fond a avut în vedere faptul că dreptul reclamantului la acordarea
ajutorului cu ocazia pensionării prevăzut de art. 20 alin. (1) Cap. 2 din Anexa VII la Legea 284/2010
s-a născut la data ieşirii sale la pensie, în anul 2016, când erau în vigoare dispoziţiile art. 11 din OUG
57/2015.
Iar ulterior, măsura neaplicării art. 20 alin. (1) cap . 2 din anexa VII la Legea 284/2010 a fost
dispusă şi pentru anul 2017.
Prima instanţă a mai avut în vedere şi faptul că, prin dată în dezlegarea unor chestiuni de
drept, s-a statuat că, la data de 3 iulie 2010 a intrat în vigoare Decizia 16/2015 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, Legea nr. 118/2010, prin care s-a prevăzut, la art. 9, că: „Începând cu data intrării
în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie,
retragere ori la trecerea în rezervă".
Corelativ, la art. 16 alin. (1) Legea nr. 118/2010 s-a precizat că: „Prevederile art. 1- 3, art. 5,
art. 6 alin. (1), precum şi cele ale art. 9 - 14 se aplică până la 31 decembrie 2010".
Aşadar, măsura instituită de art. 9 din Legea nr. 118/2010 a avut o aplicabilitate limitată în
timp, respectiv în perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010.
Raţiunea măsurii dispuse de legiuitor îşi are izvorul într-o situaţie de excepţie, respectiv criza
economică a ţării, context în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis că statul are
dreptul de a suspenda sau suprima anumite retribuţii şi că, prin adoptarea Legii nr. 118/2010,
ingerinţa statului a fost prevăzută de lege şi a urmărit un interes public, respectiv protejarea
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echilibrului fiscal între cheltuielile şi veniturile statului, pe fondul crizei economice din ţară (Decizia
de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2011 în cauzele conexate nr. 44.232/11 şi nr.
44.605/11, Felicia Mihaieş şi Adrian Gavril Senteş împotriva României).
Din perspectiva existenţei dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii prezintă relevanţă
dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, prin care au fost abrogate expres o serie de
prevederi legale, enumerate limitativ, printre care nu figurează Legea nr. 330/2009 ori anumite
dispoziţii ale acesteia.
Abrogarea Legii nr. 330/2009 a fost dispusă prin art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010.
În noul cadru legislativ, aplicabil începând cu anul 2011, dreptul la acordarea de ajutoare la
ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă a fost prevăzut la art. 20 din anexa nr. VII la
Legea nr. 284/2010.
Totodată, la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 s-a prevăzut că „(1) În anul 2011,
dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie,
retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică."
Din interpretarea normelor legale enunţate rezultă că voinţa legiuitorului nu a fost aceea de
eliminare a beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei
dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept.
Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin
care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind
ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011 - 2015.
Sub acest aspect, relativ la măsurile financiare instituite prin Legea nr. 283/2011 pentru anul
2012, Curtea Constituţională a reţinut că aceste măsuri nu aduc atingere înseşi substanţei drepturilor
băneşti vizate, ci doar amână acordarea ajutoarelor/indemnizaţiilor pe o perioadă limitată de timp,
pentru a nu se crea o datorie bugetară imposibil de acoperit, în contextul unui echilibru financiar
marcat de criză (Deciziile nr. 1.576 din 7 decembrie 2011 şi nr. 291 din 23 mai 2013).
Prin urmare, a reţinut tribunalul că efectele dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 au
vizat exerciţiul dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, în sensul suspendării acestuia în
perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010, şi nu existenţa acestui drept.
În concluzie, în mod neechivoc din Decizia nr. 16/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
rezultă că dreptul subiectiv al reclamantului nu a fost înlăturat, ci doar suspendat exerciţiul acestuia.
(„... voinţa legiuitorului nu a fost aceea de eliminare a beneficiilor acordate unor categorii
socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii,
ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept").
Problema care rămâne în discuţie este dacă această suspendare are caracter limitat, în sensul
operării până la sfârşitul anului în care reclamantul a ieşit la pensie, sau se menţine şi în prezent
datorită suspendării ulterioare succesive.
În rezolvarea acestei chestiuni, tribunalul a avut în vedere modul de redactare al normelor
juridice prin care s-a dispus suspendarea, şi anume că fiecare text în parte precizează concret o
limită, respectiv anul pentru care nu se acordă drepturile pentru ieşirea la pensie.
Ori, coroborat cu faptul că o abrogare expresă a art. 20 alin 1 cap. 2 din Anexa VII la Legea
284/2010 nu a fost dispusă, rezultă că dispoziţiile privind reglementarea neacordării acestor ajutoare
la ieşirea la pensie nu retroactivează, ci se aplică doar pentru anul la care se referă actul normativ.
Această interpretare este, de altfel, conformă statuărilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţiile Unite ( Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, pronunţată în soluţionarea unui recurs în
interesul legii), precum şi celor ale Curţii Constituţionale (Deciziile nr. 334 din 12 iunie 2014 şi nr.
170 din 19 martie 2015).
Art. 11 din O.U.G. nr. 57/2015, care a dispus suspendarea acordării dreptului la indemnizaţie
pentru anul 2016, nu ultraactivează, având o aplicare strict limitată până la sfârşitul anului 2016. Iar
dispoziţiile succesive art. 10 din OUG 99/2016 şi art. 1 alin 3 din O.U.G. nr. 9/2017 nu
retroactivează, nefiind aplicabile decât situaţiilor născute în anul 2017.
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De altfel, tocmai de aceea, referindu-se în anul 2015 la o situaţie în care pensionarea avusese
loc în anul 2010 şi erau incidente dispoziţiile art. 9 de suspendare din Legea nr. 118/2010, Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Decizia nr. 16 din
8 iunie 2015) a stabilit de fapt caracterul limitat (doar până la 31 decembrie 2010) al incidenţei
acestor dispoziţii de suspendare. Că aceasta este interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie rezultă şi din contextul în care, în considerente, reţinuse totodată şi existenţa dispoziţiilor
succesive ulterioare prin care se perpetua neacordarea ajutoarelor.
Relevant în acest sens este şi aspectul reţinut de Curtea Constituţională prin Decizia 42 din
22 ianuarie 2014, şi anume că „(...) restrângerea ori suspendarea acestor drepturi băneşti şi în
viitor, în condiţiile în care textele de lege care le prevăd nu au fost abrogate, ar putea justifica
întrebarea dacă aceste drepturi mai există şi dacă nu cumva textele de lege care le prevăd au fost în
fapt lipsite de eficienţă, aşa încât speranţa titularilor acestor drepturi, deşi are un suport legal, este
în realitate lipsită de conţinut. Astfel, deşi formal limitată în timp, respectiv vizând durata unui an
calendaristic, măsura de suspendare repetată a acestor drepturi, pentru mai mulţi ani la rând, ar
putea afecta caracterul previzibil al normelor de lege, creând incertitudine cu privire la existenţa
acestor drepturi."
Prin urmare, în cauză, întrucât dreptul la ajutorul de pensionare pentru reclamant a fost
suspendat până la sfârşitul anului 2016, această suspendare nu poate fi menţinută şi ulterior, atât timp
cât menţinerea nu a fost prevăzută expres de dispoziţiile legale succesive, ci aceste dispoziţii s-au
referit strict la alte perioade anuale viitoare.
Perpetuarea acestei măsuri de suspendare sine die, în condiţiile în care nu este prevăzută de
lege, reprezintă în fapt suprimarea dreptului, fiind deci afectată existenţa acestuia, încălcându-se
astfel considerentele deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale
menţionate mai sus.
În aceste condiţii, rezultă că o acţiune introdusă ulterior datei de 31.12.2016 nu este prematur
formulată, astfel că reclamantul avea dreptul să se adreseze Tribunalului Botoşani.
În consecinţă, prima instanţă a respins excepţia prematurităţii şi a admis acţiunea, obligând
pârâtul să plătească ajutorul de pensionare. Suma va fi actualizată în funcţie de indicele de inflaţie de
la data de data de 01.01.2017 (data la care şi-a încetat aplicabilitatea art. 11 din O.U.G. nr. 57/2015)
şi până la data plăţii efective, în baza art. 166 alin. 4 din Legea 53/2003 care se aplică prin
asemănare.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean B.
În ceea ce priveşte soluţia dispusă de Tribunalul Botoşani, înţelege să o critice pentru
nelegalitate şi netemeinicie, sub următoarele aspecte:
Conform art. 20 alin. ( 1 ) din Anexa VII, Cap. II, Secţiunea a 3-a din Legea nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, „la trecerea în rezervă sau direct
în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar,
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru
activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de
bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:
(...)"
Referindu-se strict la data la care au încetat raporturile de serviciu ale reclamantului intimat
cu unitatea apelantă, a făcut trimitere la O.U.G. nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
care prevede la art. 11 că, „(1) în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau,
după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la
trecerea în rezervă nu se aplică. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării
raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului "
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În acelaşi mod, al neacordării drepturilor în cauză, a dispus legiuitorul şi pentru perioadele
01.01.2017-28.02.2017 şi 01.03.2017-31.12.2017, prin OUG 99/2016, respectiv O.U.G. nr. 9/2017,
unde, la art. 10 alin 1, respectiv art. 1 alin. 3, se prevede „în perioada 1 ianuarie - 28 februarie
2017, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la
pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică",
respectiv „(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 6-11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod
corespunzător şi în perioada 1 martie - 31 decembrie 2017.", respectiv „(1) În anul 2018 nu se
acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor
de serviciu ori la trecerea în rezervă”,
Fată de cele mai sus menţionate, raportat la prevederile O.U.G. nr. 57/2015, O.U.G. nr.
99/2016 şi O.U.G. nr. 9/2017, apreciază că unitatea apelantă nu poate avea altă conduită decât cea
adoptată deja.
Atât timp cât nu s-a obţinut desfiinţarea sau modificarea actelor normative prin care a fost
stabilită neacordarea acestor compensaţii, nu există temeiuri de drept pentru a se dispune la data
solicitării sau introducerii acţiunii obligarea instituţiei la plata vreunei sume cu titlu de ajutoare la
trecerea în rezervă.
Drepturile salariale şi compensatorii de natura celor solicitate de reclamantul intimat
reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al
acestora, ele nefăcând parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este în drept
să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună
diminuarea ori chiar încetarea acordării lor, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53
din Constituţie (potrivit Deciziilor nr. 1576 din 07.12.2011, nr. 326 din 25.06.2013 şi nr. 334 din
12.06.2014).
Acestea fiind drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale consacrate şi
garantate de Constituţie, legiuitorul are libertatea de a le modifica în diferite perioade de timp, de a le
suspenda şi chiar de a dispune anularea lor, conform deciziilor Curţii Constituţionale nr. 10 din
14.02.2006, nr. 1250 din 07.10.2010 şi 1658 din 28.12.2010.
Prin urmare, atât timp cât prin legile anuale de salarizare s-a interzis acordarea ajutoarelor la
pensionare, o astfel de acţiune nu poate fi decât neîntemeiată.
Sub un al doilea aspect, în măsura în care instanţa de judecată ar aprecia că prin actele
normative adoptate anual, ulterior anului 2010, a operat numai o suspendare a exerciţiului drepturilor
pretinse de către reclamant, atunci se poate discuta actualitatea pretenţiilor deduse judecăţii, motiv
pentru care se va putea avea în vedere excepţia de prematuritate, cu consecinţa valorificării
drepturilor la data la care încetează eventuala suspendare.
Din această perspectivă, apreciază că acţiunea este prematur introdusă, motivat de faptul că
dreptul la acţiune nu era născut la data formulării cererii de către intimatul reclamant, întrucât dreptul
bănesc solicitat era suspendat prin voinţa legiuitorului cuprinsă în O.U.G. nr. 57/2015, O.U.G. nr.
99/2016 şi O.U.G. nr. 9/2017.
Tribunalul Botoşani a reţinut în motivarea soluţiei adoptate Decizia Înaltei Curţi de Casaţiei şi
Justiţie nr. 16/08.06.2015, însă a interpretat în mod greşit dispoziţiile acesteia.
Într-adevăr, este corectă interpretarea dată art. 9 din Legea 118/2010, care prevede că,
începând cu data intrării în vigoare a legii, nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la
ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă în sensul că efectele dispoziţiilor art. 9 au vizat
exerciţiul dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, în sensul suspendării acestuia în perioada
30 iulie - 31 decembrie, şi nu existenţa acestui drept.
Însă, prima instanţă nu a reţinut faptul că, ulterior, prin acte normative de aceeaşi putere
(ordonanţe de urgenţă) dreptul la aceste ajutoare este suspendat, iar suspendarea în cauză nu
operează doar cu privire la persoanele cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul în care se
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aplică respectivul act normativ ci este succesivă, întrucât un alt act normativ prelungeşte starea de
suspendare.
Este nelegală susţinerea primei instanţe în sensul că o acţiune introdusă ulterior datei până la
care a fost în vigoare actul normativ ce a stabilit că nu se acordă dreptul pentru anul respectiv nu este
prematur formulată, întrucât un alt act normativ de aceeaşi putere prevede suspendarea acordării
respectivelor drepturi şi în anul următor.
Este posibil ca, dintr-un anumit punct de vedere, amânarea exerciţiului dreptului în cauză
pentru mai mulţi ani să pară nerezonabilă, însă instanţa este chemată să se pronunţe cu privire la
legalitatea neacordării respectivelor drepturi, iar nu cu privire la oportunitatea măsurii; atât timp cât
neacordarea drepturilor este cauzată de o dispoziţie legală cu privire la care Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie s-a pronunţat, în sensul că aceasta semnifică o suspendare a acordării şi nu încetarea
existenţei dreptului, apreciază că o soluţie de admitere a unei astfel de acţiuni, în primă instanţă, nu
poate fi decât nelegală.
Sub un al treilea aspect, legat de cuantumul drepturilor pretinse de reclamantul intimat, în
cazul respingerii apelului formulat şi menţinerii hotărârii primei instanţe, solicită să se aibă în vedere
că în anul 2016, cât şi în anul 2017, ajutoarele se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al
acestora pentru luna decembrie 2009, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de
personal prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, diminuat cu 25% şi majorat cu 15%.
În drept, a întemeiat cerere de apel pe dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale celorlalte
acte normative amintite.
Reclamantul a depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat şi
menţinerea hotărârii instanţei de fond ca temeinică şi legală.
Pentru ultimul termen de judecată pârâtul apelant a depus la dosar o cerere de întoarcere a
executării sentinţei civile apelate.
Examinând actele şi lucrările dosarului, asupra cererii de apel, Curtea reţine
următoarele:
Obiectul acţiunii introductive de primă instanţă, pretenţia concretă dedusă judecăţii, constă în
obligarea pârâtului apelant la plata ajutoarelor sub forma salariilor compensatorii acordate cu ocazia
pensionării, în baza dispoziţiilor art. 20 alin. 1 şi 2 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010.
Data pensionării reclamantului se situează la nivelul lunii mai 2016, iar în anul 2016 au fost
în vigoare prevederile art. 11 alin. 1 din OUG 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, care
dispuneau în mod clar şi neechivoc că în anul 2016 dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor
sau, după caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la
trecerea în rezervă nu se aplică.
Aceleaşi dispoziţii au fost preluate şi de actele normative ulterioare care au reglementat
asupra salarizării personalului plătit din fonduri publice la nivelul anului 2017, respectiv OUG
99/2016 – art. 10 alin. 1, pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017 şi OUG 9/2017 – art. 1 alin.
3, pentru perioada 1 martie - 31 decembrie 2017.
Vorbim de acte normative care prin dispoziţiile pe care le-au reglementat au suspendat
succesiv aplicarea prevederilor art. 20 alin. 1 şi 2 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010, concluzie
care se desprinde fără putinţă de tăgadă din dispozitivul şi considerentele deciziei nr. 16/2015
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, decizie referitoare la interpretarea şi determinarea efectelor dispoziţiilor art. 9 din Legea nr.
118/2010.
A stabilit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că voinţa legiuitorului nu a fost aceea de eliminare
a beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la
acordarea de ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept.
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Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin
care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind
ajutoarele/indemnizaţiile acordate cu ocazia ieşirii la pensie.
În legătură cu această suspendare a exerciţiului dreptului la acţiune au fost făcute consideraţii
pe larg prin memoriul de apel şi a fost invocată excepţia prematurităţii formulării cererii.
Trebuie să reţinem în continuare faptul că acţiunea introductivă de primă instanţă, prin care
partea reclamantă a solicitat obligarea pârâtului la plata drepturilor reglementate de prevederile art.
20 alin. 1 şi 2 din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010, a fost depusă la instanţa de fond la data de
31.05.2017.
Prin decizia nr. 5 din 5 martie 2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Completul competent să judece recursul în interesul legii, s-a stabilit că acţiunile având ca obiect
acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. 1 din
capitolul II al Anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a
exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/ indemnizaţii sunt prematur formulate.
Potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de
drept judecate este obligatorie pentru instanţă de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al
României, partea I.
Decizia mai sus enunţată a fost publicată în Monitorul oficial nr. 448 din 30 mai 2018.
Data publicării deciziei în Monitorul Oficial este cea de la care hotărârea dată în interesul
legii devine obligatorie pentru instanţe, ceea ce înseamnă că, de la acest moment, în soluţionarea
cauzelor care ridică problema de drept rezolvată prin decizia în interesul legii, instanţele vor trebui să
ţină seama de dezlegarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Decizia este aplicabilă atât cauzelor pendinte cât şi celor care se introduc ulterior pe rolul
instanţelor.
Scopul declarat al recursului în interesul legii este acela de a asigura interpretarea şi aplicarea
unitară a legii pe întreg teritoriul României, în urma sesizării unor chestiuni de drept care au primit o
soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti.
A stabilit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că, raportat la circumstanţele specifice ale
instituirii drepturilor care fac şi obiectul litigiului de faţă, se consideră că, pe fondul suspendării
repetate prin acte normative reţinute ca fiind constituţionale, acestea nu au intrat în patrimoniul
beneficiarilor avuţi în vedere de Legea-cadru nr. 284/2010, ele având în continuare un conţinut
abstract, fiind condiţionate în recunoaşterea lor concretă de o nouă manifestare a legiuitorului, motiv
pentru care nu pot fi considerate „bunuri” din această perspectivă.
În condiţiile în care exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din
Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat prin prevederi legale succesive, speciale
şi derogatorii, începând cu anul 2011 şi până în anul 2017, inclusiv, aspect recunoscut de
jurisprudenţa constantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale, se apreciază că
nu poate fi vorba nici de o speranţă legitimă de valorificare efectivă a acestor drepturi.
Această concluzie se consolidează în contextul abrogării Legii-cadru nr. 284/2010
prin Legea nr. 153/2017, care nu mai stabileşte asemenea drepturi, art. 66 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, recunoscând posibilitatea abrogării chiar şi în cazul normelor
suspendate.
Chiar dacă, în întreaga perioadă în care Legea-cadru nr. 284/2010 a fost în vigoare,
dispoziţiile privitoare la aceste drepturi nu au fost abrogate în mod expres, nu se poate susţine că
acestea s-au născut efectiv în patrimoniul beneficiarilor avuţi în vedere iniţial, în condiţiile în care
valorificarea lor a fost în mod repetat suspendată şi nicio altă dispoziţie legală sau soluţie de
jurisprudenţă nu a diminuat efectul actelor normative reţinute a fi suspendat exerciţiul drepturilor
pentru a concretiza o speranţă legitimă pentru viitor.
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A stabilit instanţa supremă că, având în vedere suspendarea prin prevederi legale succesive,
speciale şi derogatorii, începând cu anul 2011 şi până la finele anului 2017, a exerciţiului dreptului la
acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, acţiunile
promovate în această perioadă sunt prematur formulate, dreptul nefiind actual. Pentru a se bucura de
protecţia juridică a acţiunii în justiţie, dreptul subiectiv, pe lângă condiţia de a fi recunoscut şi ocrotit
de lege, trebuie să îndeplinească şi condiţia de a fi actual.
Niciun temei de drept substanţial intern sau convenţional nu justifica, la momentul formulării
cererilor, instituirea în sarcina pârâţilor a unei obligaţii executorii de plată a drepturilor pretinse, iar
exercitarea dreptului înscris în art. 20 alin. 1 din capitolul II al anexei VII la Legea-cadru nr.
284/2010 rămâne subsumată politicii financiare a statului, care se bucură de o largă marjă de
apreciere pentru a determina oportunitatea politicilor sale.
Aceeaşi suspendare prin prevederi legale succesive, speciale şi derogatorii, începând cu anul
2011 şi până la finele anului 2017, a existat şi pentru exerciţiului dreptului la acordarea ajutoarelor
prevăzute de art. 20 alin. 2 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, astfel încât considerentele
din decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu care mai sus am dezvoltat, îşi găsesc
aplicare şi în cazul acestor drepturi băneşti, existând practic identitate de raţionament judiciar şi fiind
vorba tot de cereri prematur formulate.
Astfel, în aplicarea deciziei mai sus enunţată, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi în temeiul prevederilor art. 480 alin. 2 Cod de procedură civilă, urmează ca instanţa de control
judiciar să admită apelul şi să schimbe în tot sentinţa civilă atacată, în sensul că va admite excepţia
prematurităţii formulării acţiunii şi va respinge acţiunea ca prematur formulată.
În ce priveşte cererea de întoarcere a executării silite, depusă de apelant la dosarul instanţei de
control judiciar, pentru termenul de judecată din data de 26.09.2018, reţine Curtea următoarele:
Art. 477 alin. 1 din Codul de procedură civilă dă valoare normativă regulii tantum devolutum
quantum apellatum.
Aceasta înseamnă că instanţa de apel este ţinută să judece în limitele criticilor formulate prin
motivele de apel.
De asemenea, trebuie să mai indicăm şi faptul că o asemenea cerere de întoarcere a executării
silite a fost formulată pentru prima dată de apelantă în faţa instanţei de apel, pentru termenul de
judecată din data de 26.09.2018, astfel încât instanţa de control judiciar nu se consideră legal sesizată
cu analiza acestei cereri, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 470 alin. 1 lit. c şi alin. 5 din
Codul de procedură civilă, motivele de apel trebuie formulate în termenul de declarare a acestei căi
ordinare de atac, iar prin apelul pe care l-a declarat apelantul a solicitat tocmai admiterea apelului şi
în rejudecare respingerea acţiunii reclamantului.
10. Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a primarului pentru emiterea unei
decizii de concediere a unui salariat, anulată de instanță.
Rezumat:
Faptul că instanța a admis contestația salariatului, apreciind că fapta acestuia nu constituie
abatere disciplinară, nu este suficient pentru a se aprecia că fapta de emitere a acestei decizii este
una ilicită, ci trebuie demonstrat că pârâtul și-a exercitat în mod abuziv funcția, respectiv cu
încălcarea dispozițiilor legale care reglementează procedura de sancționare disciplinară a
salariaților ori că, deși din raportul de cercetare disciplinară rezulta că fapta nu constituie abatere
disciplinară, totuși salariatul este sancționat, situație de fapt neincidentă în cauză de față. Emiterea
deciziei nu a fost rezultatul doar al acțiunii pârâtului, ci și a membrilor comisiei care au întocmit
raportul de cercetare disciplinară. Fără emiterea acestui raport, nu se putea aplica sancțiunea
disciplinară.
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Întrucât condițiile pentru atragerea răspunderii civile patrimoniale a salariatului trebuie
îndeplinite cumulativ, iar instanța de apel apreciază că nu s-a făcut dovada faptei ilicite a pârâtului
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se constată că nu se mai impune analiza întrunirii celorlalte
condiții (existența prejudiciului, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu și vinovăția).
(Decizia nr. 1367 din 19.12.2018, dosar nr. 18739/193/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 17.10.2017 reclamanta
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul A. a solicitat obligarea pârâtului B. la plata sumei de
12673,72 lei, cu titlu de prejudiciu produs bugetului unităţii, precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 1062/7.03.2018 Judecătoria Botoşani a admis excepţia de
necompetenţă materială în soluţionarea cauzei şi, pe cale de consecinţă, a declinat competenţa în
favoarea Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.
La Tribunalul Botoşani cauza a fost înregistrată la data de 30.03.2018.
Prin sentinţa civilă nr. 476 din 14 mai 2018, Tribunalul Botoşani a respins excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive invocate de pârât.
A admis acţiunea formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul
A. prin primar în contradictoriu cu pârâtul B.
A obligat pârâtul să plătească reclamantei suma de 12673,72 lei cu titlu de prejudiciu.
A respins ca nefondată cererea privind plata cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă făcând aplicarea dispoziţiilor art. 248 din Codul de
procedură civilă, a soluţionat cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de
pârât, în sensul respingerii acesteia, cu următoarea argumentaţie.
Conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată: ,,Salariaţii răspund patrimonial,
în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse
angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor”.
De asemenea, potrivit art.278 din acelaşi act normativ:
,,1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia
muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de
prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.
(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice
de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale
nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă
respective”.
Aşadar, chiar dacă pârâtul nu a prestat activitate în baza unui contract individual de muncă îi
sunt aplicabile dispoziţiile Codului Muncii în ceea ce priveşte răspunderea patrimonială întrucât nu
există prevederi în acest sens reglementate prin legi speciale.
Mai mult, prin art. 128 din Legea nr. 215/2001 şi art. 55 din Legea nr. 393/2004 legiuitorul a
prevăzut expres că ,,aleşii locali”, cum este cazul pârâtului, ,,răspund, după caz, contravenţional,
administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în
condiţiile legii”.
În acest sens a fost şi opinia majoritară exprimată la întâlnirea din octombrie 2014 a
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor de contencios
administrativ şi fiscal de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel, în sensul că,
răspunderea patrimonială a primarului /fostului primar este o răspundere civilă delictuală, acţiunea în
pretenţii fiind de competenţa instanţelor civile.
Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că prin Sentinţa civilă nr. 431/9.04.2015 (filele 30-39
dosar) pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. .../40/2015* instanţa a admis contestaţia
formulată de reclamantul C. împotriva Dispoziţiei nr. 7/6.01.2015, a anulat contestaţia şi a obligat
pârâţii Primarul Municipiului A. şi Municipiul A.- prin Primar să reintegreze reclamantul pe postul
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deţinut anterior şi să-i plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi
cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data desfacerii contractului de muncă până la data
reintegrării efective pe post.
De asemenea, a obligat pârâţii şi la plata dobânzii legale de la 20.01.2015 până la data plăţii
efective şi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3000 lei.
Această hotărâre a rămas definitivă prin Decizia nr. 682/23.09.2015 dată de Curtea de Apel
Suceava, decizie prin care s-a respins ca nefondat apelul formulat de Primarul Municipiului A. şi
Municipiul A. – prin primar cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată în sumă de
3028,39 lei.
Primarul Municipiului A. şi Municipiul A. –prin primar au atacat cu recurs şi Încheierea din
7.04.2015 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. .../40/2015* intimat fiind C. prin care s-a
respins cererea de suspendare a judecăţii cauzei potrivit art. 413 alin. (2) Cod procedură civilă.
Recursul a fost soluţionat prin Decizia nr. 168/10.06.2015 (filele 40-41 dosar) în sensul
respingerii acestuia ca inadmisibil, cu obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată în
cuantum de 532 lei.
Urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi la Unitatea Administrativ Teritorială prin
Decizia nr. 35/2016 (filele 68-82 dosar) s-a reţinut că:,, unitatea nu a luat măsuri pentru recuperarea
despăgubirii şi cheltuielilor de judecată plătite în baza hotărârii instanţei judecătoreşti, deşi nu există
nici o dovadă că pierderile patrimoniale suferite prin plata acestora reprezintă pagube care se
încadrează în riscul normal al serviciului (situaţie în care salariaţii nu răspund, conform prevederilor
art. 254 (2) din Legea nr. 53/2003)”.
Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de reclamantă rezultă că aceasta a plătit ca urmare a
hotărârilor judecătoreşti detaliate în precedent: suma de 3028,39 lei cu titlu de cheltuieli de judecată,
cu ordinul de plată nr. 5140/5.11.2015; suma de 532 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu ordinul
de plată nr. 4663/25.06.2015; suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu ordinul de plată
nr. 442/16.04.2015; suma de 2780 lei , cu titlu de drepturi salariale nete pentru lunile ianuarie,
februarie, martie, aprilie 2015, calculate potrivit Anexei 1 la referatul 21432/28.09.2016; suma de
3333,72 lei reprezentând penalităţi, stabilită potrivit Anexei 2 la referatul nr. 21432/28.09.2016 şi
înscrisului de la fila 91 dosar.
Total: 9340 lei diferenţe salariale, despăgubiri şi cheltuieli de judecată
(3028+3000+532+2780=9340) şi 3333,72 lei penalităţi. Total general 12673,72 lei.
Ca urmare, aceasta este suma cu care a fost prejudiciat bugetul U.A.T. A. ca urmare a
constatării de către instanţă ca netemeinică a sancţiunii concedierii reclamantului.
Instanţa a reţinut că potrivit art. 254 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 republicată:
,,(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu
puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului”.
Pârâtul a avut calitatea de primar şi, raportat la această calitate, art.128 din Legea nr.
215/2001 prevede că: ,,(1) Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul
general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al
consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii”.
În acelaşi sens s-a dispus şi prin art.55 din Legea nr. 393/2004, respectiv: ,,Aleşii locali
răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în
exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii”.
În cauză, acţiunea în daune întemeiată pe răspunderea civilă delictuală, ţinând cont de
calitatea pârâtului de fost primar în perioada derulării faptelor descrise în precedent, presupune
121

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa prejudiciului; existenţa faptei; existenţa
legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu; existenţa vinovăţiei celui care a produs prejudiciu.
Analizând prima condiţie, respectiv a existenţei prejudiciului, instanţa a reţinut că pentru a fi
susceptibil de reparare, prejudiciul trebuie să fie cert, direct şi personal, să rezulte din încălcarea sau
lezarea unui drept sau interes legitim. Prejudiciul cert presupune atât existenţa lui sigură cât şi
posibilitatea evaluării lui în prezent. Prejudiciul trebuie să fie direct, practica judiciară cerând
constant, în materie de răspundere delictuală, ca pagubele să fie o consecinţă directă a faptei
păgubitoare.
Or, în cauza dedusă judecăţii prejudiciul a fost stabilit definitiv de instanţă prin hotărâre
judecătorească definitivă şi aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la filele 58, 61 dosar pârâtul fiind
cel care a încuviinţat plata acestor sume din bugetul U.A.T. A..
De asemenea, şi fapta pârâtului există, întrucât acesta a dispus măsura desfacerii disciplinare
a contractului individual de muncă al salariatului C. în condiţiile în care: Raportul Comisiei de
cercetare disciplinară constată doar existenţa unei abateri disciplinare, dar nu propun o anume
sancţiune; Referatul şefului Serviciului Resurse Umane atrăgea atenţia că sancţiunea aplicată nu este
proporţională cu fapta săvârşită; Referatul şefului Serviciului Juridic Contencios care exercita
atribuţiunile de Secretar al Municipiului A. atenţionează asupra necesităţii corelării sancţiunii cu
gravitatea faptei.
Mai mult, Dispoziţia 007/6.01.2015 este semnată doar de pârât, în dreptul semnăturii
Secretarului U.A.T. A. consemnându-se doar referatul nr. 1175/6.01.2015.
Susţinerea pârâtului referitoare la faptul că în cauză ar fi aplicabile dispoziţiile art. 255 din
Codul Muncii republicat a fost înlăturată de instanţă întrucât măsura desfacerii disciplinare nu a fost
rezultatul unei decizii colective ci, dimpotrivă, pârâtul a fost singurul care a dispus şi semnat în acest
sens Dispoziţia 007/2015.
Între primele două elemente, ale răspunderii civile delictuale, respectiv prejudiciul şi faptă
există evident o legătură de cauzalitate, deoarece fapta pârâtului a generat producerea prejudiciului
urmare a constatării de către instanţă a faptului că sancţiunea concedierii dispusă de pârât a fost
neîntemeiată.
Atunci când suntem în prezenţa unei răspunderi civile delictuale pentru fapta proprie, sunt
prezente două elemente ale vinovăţiei: unul obiectiv, ce constă în încălcarea unei obligaţii juridice, şi
unul subiectiv, numit imputabilitate sau culpabilitate, acesta reprezentând atitudinea autorului de a
înţelege şi de a-şi asuma consecinţele faptelor ce au fost săvârşite.
În cazul răspunderii civile delictuale nu are importanţă forma vinovăţiei, respectiv dacă a fost
săvârşită cu intenţie sau din culpă, art. 1357 din Codul civil prevăzând că ,,cel care cauzează altuia
un prejudiciu printr-o formă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.
Ca urmare în cauză sunt întrunite cumulativ toate condiţiile pentru atragerea răspunderii
civile delictuale a reclamantului care a produs un prejudiciu în patrimoniul reclamantei, motiv pentru
care instanţa a admis acţiunea formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul A.- prin primar în contradictoriu cu pârâtul B.
În temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, a respins ca nefondată cererea reclamantei
de plată a cheltuielilor de judecată, întrucât aceasta nu a depus dovezi la dosar care să ateste
efectuarea unor astfel de cheltuieli.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul B. solicitând admiterea apelului,
anularea hotărârii primei instanţe, în sensul respingerii acţiunii ca inadmisibilă iar în subsidiar ca
neîntemeiată.
În motivarea apelului arată apelantul că intimata a formulat acţiune împotriva sa în temeiul
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, raportat la Dispoziţia nr. 7 din 6 ianuarie 2015 prin
care Primarul municipiului A. a dispus sancţionarea disciplinară cu desfacerea disciplinară a
contractului individual de muncă a domnului C.
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Prin sentinţa pronunţată, instanţa a admis acţiunea formulată de UAT Municipiul B. – prin
primar, obligându-l să-i plătească suma de 12.673,72 lei.
Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a motivat că Dispoziţia nr. 7/2015 este
rezultatul unei Decizii unilaterale, ceea ce i-ar atrage răspunderea personală.
Totodată, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată, fără o
argumentare logică.
Soluţia instanţei de fond este neîntemeiată pentru următoarele considerente :
Potrivit art. 63 din Legea 215/2001, Primarul reprezintă autoritatea statului în relaţiile cu terţi,
nu acţionează în nume propriu, ci pentru interesele comunităţii.
Decizia nr. 7 din 15.01.2015 a fost emisă în baza art. 63, alin. 5, lit. a şi lit. e şi art. 68 din
Legea 215/2001 republicată.
Aşadar, deciziile sale au fost luate în calitate de primar şi nu de persoană fizică.
Consideră că nu poate fi reţinută calitatea sa procesuală pasivă în această cauză, în care a fost
acţionat în calitate de persoană fizică, fapt pentru care solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă
pentru lipsa calităţii procesual pasive.
În subsidiar, dacă se va trece peste excepţia invocată, solicită respingerea acţiunii ca
neîntemeiată.
Dispoziţia nr. 7 din 15.01.2015 privind sancţionarea disciplinară a domnului C. cu desfacerea
disciplinară a Contractului individual de muncă a avut la bază:
- Sesizarea disciplinară formulată de viceprimarul D., prin adresa nr. 27632/ 25.11.2014 prin
care s-a adus la cunoştinţă săvârşirea de către domnul C. – director al DSPSA a abaterii disciplinare
de refuz nejustificat a sarcinilor de serviciu, trasate de şeful ierarhic superior;
- Raportul Comisiei de Disciplină constituită prin Dispoziţia Primarului mun. A. nr.
1872/21.11.2014;
- Adresa viceprimarului D. nr. 1116/05.01.2015, prin care acesta a arătat că a avut o
colaborare deficitară cu directorul DSPSA care a refuzat să prezinte Rapoartele de activitate
solicitate, a refuzat să răspundă unor solicitări ale Direcţiei Edilitare din Primărie sau a răspuns cu
întârziere, manifestând reacţii de insubordonare ierarhică şi exprimându-şi nemulţumirea, dezacordul
şi dezavuarea sarcinilor de serviciu prin mass-media locală, manifestări prin care au fost încălcate
prevederile Codului de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, care
reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual stabilit prin Legea
477/2004, precum şi prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DSPSA, aprobat
prin HCL nr. 262/2012.
La data de 18.12.2014, Comisia de cercetare disciplinară a înaintat viceprimarului mun. A.,
raportul Comisiei prin care a constatat existenţa faptei sesizate, faptul că DSPSA nu a îndeplinit
atribuţiile de serviciu trasate de către persoana ierarhic superioară şi nici nu a justificat neîndeplinirea
lor.
Comisia a stabilit că în conformitate cu prevederile art. 250 şi art. 252 din Legea 53/2003,
Primarul mun. A. poate dispune sancţionarea disciplinară prin emiterea unei Decizii.
Măsura aplicării sancţiunii disciplinare a fost luată ca urmare a sesizării disciplinare, a
Raportului Comisiei de disciplină şi a Adresei viceprimarului D. şi a fost justificată de faptul că C.
nu a solicitat Consiliului local, prin Notă de fundamentare şi propunere de modificare a HCL nr.
432/2009 şi HCL nr. 315/2010, mutarea patinoarului pe lacul din Parcul .... din A., în conformitate
cu prevederile din cap. II. pct. 2.3 din HCL nr. 432/2009.
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 1524/22.09.2014, art. 1 lit. l),
viceprimarul D. poate coordona activitatea DSPSA prin trasarea de sarcini de serviciu conducerii
acesteia.
În conformitate cu cele prezentate mai sus, viceprimarul a trasat ca atribuţie de serviciu
montarea patinoarului pe lacul din Parcul .....
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Prin Adresa nr. 27632/25.11.2014, Vice-primarul D. a sesizat Comisia de cercetare
disciplinară pentru verificarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale directorului DSPSA şi a
modului de îndeplinire a acestora.
Având în vedere că în mod legal, Vice-primarul D. a coordonat activitatea DSPSA prin
trasarea de sarcini de serviciu conducerii acesteia, sarcini care nu au fost îndeplinite de către
directorul DSPSA, conform dispoziţiei primite, în mod corect Comisia de cercetare disciplinară a
stabilit existenţa abaterii disciplinare.
În consecinţă, Dispoziţia nr. 7/2015 emisă de el în calitate de primar al UAT Mun. A. a fost
emisă în temeiul legii şi a rapoartelor la care a făcut referire mai sus, nefiind o decizie unilaterală şi
personală.
În consecinţă, consideră că nu sunt îndeplinite elementele răspunderii civile delictuale.
Pentru a fi antrenată răspunderea civilă delictuală se impune îndeplinirea simultană a celor
patru condiţii : prejudiciu, fapta ilicită, vinovăţia şi raportul de cauzalitate.
În privinţa vinovăţiei, cu toate că reclamanta expune consideraţii teoretice despre culpa fără
prevedere/ neglijenţă, în realitate la data emiterii Dispoziţiei nr. 7 din 06.01.2015, sancţiunea aplicată
directorului DSPSA a avut la bază întreaga documentaţie expusă, sancţiunea nefiind aplicată în mod
arbitrar.
Nu a existat nici vinovăţie şi nici rea-intenţie la momentul emiterii Dispoziţiei, câtă vreme o
întreagă Comisie a stabilit existenţa abaterii disciplinare săvârşită de către directorul DSPSA.
Împrejurarea că ulterior această sancţiune a fost înlăturată nu duce automat la ideea că la
momentul emiterii Dispoziţiei, ar fi acţionat cu vinovăţie sau neglijenţă.
Tocmai pentru a fi cenzurată temeinicia măsurii aplicate, există posibilitatea atacării
Dispoziţiei pe cale judecătorească.
Potrivit art. 1358 din Codul civil pentru aprecierea vinovăţiei se va ţine seama de
împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei.
Ori, emiterea Dispoziţiei nr. 7 din 06.01.2015 s-a făcut în baza unei întregi documentaţii şi nu
a fost rezultatul unui act de decizie individuală.
În privinţa faptei ilicite, reclamanta susţine că „instanţele de judecată au apreciat că
sancţiunea desfacerii contractului de muncă este nelegală, astfel că măsura dispusă de pârâtul B., în
calitate de primar, se circumscrie unei fapte ilicite”.
Contrar acestei aprecieri, arăt faptul că Tribunalul Botoşani, prin sentinţa nr. 431/09.04.2015
pronunţată de Dosarul nr. 106/40/2015* a apreciat că sancţiunea concedierii reclamantului este
netemeinică, iar nu nelegală, fapt ce înlătură decizia sa din sfera ilicitului.
Aşadar, o sancţiune apreciată ca fiind neîntemeiată nu poate fi apreciată ca o faptă ilicită.
Orice act administrativ individual sau jurisdicţional poate fi desfiinţat ca fiind netemeinic.
Aceasta nu atrage automat răspunderea civilă delictuală a emitentului actului administrativ,
după cum nici hotărârile judecătoreşti desfiinţate pe netemeinicia şi chiar şi pe nelegalitate, nu sunt
imputabile şi nu se înscriu în sfera ilicitului pentru antrenarea răspunderii civile delictuale.
Pentru angajarea răspunderii civile delictuale, este necesară săvârşirea unei fapte ilicite, faptă
care are în structura sa un element subiectiv sau material şi un element obiectiv sau psihologic.
În analiza faptei ilicite, trebuie avute în vedere ambele elemente, respectiv manifestarea
exterioară a unei atitudini de conştiinţă şi voinţă a unei persoane.
Emiterea unei Dispoziţii ce îşi are temeiul în Legea administraţiei publice locale nu poate să
constituie un fapt ilicit.
Împrejurarea că ulterior, printr-o sentinţa a tribunalului, s-a constatat netemeinicia sancţiunii
aplicate, nu conturează în nici un caz existenţa faptei ilicite şi nici nu înlătură în acelaşi timp
conduita celui sancţionat privind nerespectarea atribuţiilor de servici.
De altfel, tribunalul - prin sentinţa nr. 431/09.04.2015 a analizat sancţiunea desfacerii
Contractului individual de muncă doar prin raportare la refuzul Directorului DSPSA de a duce la
îndeplinire ordinul Viceprimarului D. de schimbare a amplasamentului patinoarului pe fundul lacului
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din Parc, fără a fi analizate şi celelalte aspecte de conduită ale Directorului DSPSA explicate pe larg
în Adresa Viceprimarului D. nr. 1116/05.01.2015, respectiv:
- că a avut o colaborare deficitară cu directorul DSPSA, care a refuzat să prezinte Rapoartele
de activitate solicitate;
- a refuzat să răspundă unor solicitări ale Direcţiei Edilitare din Primărie sau a răspuns cu
întârziere, manifestând reacţii de insubordonare ierarhică şi exprimându-şi nemulţumirea, dezacordul
şi dezavuarea sarcinilor de serviciu prin mass-media locală, manifestări prin care au fost încălcate
prevederile Codului de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice, care
reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual stabilit prin Legea
477/2004, precum şi prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DSPSA, aprobat
prin HCL nr. 262/2012.
În concluzie, emiterea Dispoziţiei nr. 7 din 06.01.2015 nu constituie prin ea însăşi un fapt
ilicit, pentru atragerea răspunderii civile delictuale.
Nefiind dovedită fapta ilicită, nu există nici un raport de cauzalitate între prejudiciu şi fapta
ilicită.
Aşadar, trei din cele patru condiţii ale răspunderii civile delictuale nu sunt îndeplinite.
În privinţa răspunderii individuale invocă dispoziţiile art. 255 Codul muncii republicat, (1).
Astfel, deşi, ca regulă, în situaţia în care un singur prejudiciu este cauzat din vina mai multor
persoane fizice, răspunderea este una conjunctă, Codul muncii a prevăzut şi situaţia foarte des
întâlnită în practică, în care măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi
determinată în mod obiectiv pentru fiecare persoană în parte. În acest caz, legiuitorul a stabilit că
prejudiciul va fi suportat de fiecare angajat proporţional cu salariul sau net de la data constatării
pagubei.
Ori, măsura aplicării sancţiunii nu este rezultatul unei decizii individuale, ci a Raportului
Comisiei de Disciplină constituită prin Dispoziţia Primarului mun. A. nr. 1872/21.11.2014 şi adresei
viceprimarului D. nr 1116/05.01.2015, care a sesizat abaterea disciplinară de refuz nejustificat de
îndeplinire a sarcinilor de serviciu, trasate de şeful ierarhic superior, fiind propusă sancţiunea
disciplinară prev. de art. 248, alin. 1, lit. e din Legea 53/2003, constând în desfacerea disciplinară a
contractului de muncă, conform rezoluţiei de pe Adresa nr. 1116/05.01.2015.
În această împrejurare, sunt aplicabile prevederile art. 254 din Codul muncii.
În concluzie solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă, în subsidiar ca neîntemeiată.
Reclamanta intimată a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca
nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca temeinică şi legală.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 C.pr.civ.,
stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în
cauză, Curtea reţine următoarele:
În mod corect a fost respinsă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului, criticile
din apel fiind neîntemeiate. Astfel cum a reținut și prima instanță, pârâtul este chemat în judecată
pentru a răspunde pentru prejudiciul produs în exercitarea atribuțiilor sale de primar. Temeiul
răspunderii sale civile contractuale se regăsește în art. 128 din Legea nr. 215/2001, art. 55 din Legea
nr. 393/2004, art. 254 din Codul muncii, aplicabil raporturilor dintre primar și unitatea administrativ
teritorială în temeiul art. 278 din Codul muncii și în conformitate cu cele statuate de Înalta Curte de
Casație și Justiție prin Decizia nr. 16/2016, care a stabilit că prevederile Codului muncii se aplică
raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială, dacă legi speciale
nu conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor, decizia fiind obligatorie, potrivit
dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
În speță, prin cererea de chemare în judecată s-a invocat atât răspunderea civilă delictuală cât
și cea contractuală iar prima instanță, deși face trimitere la textele ce reglementează răspunderea
patrimonială a salariaților, care este una contractuală, se referă în considerente la întrunirea
condițiilor pentru atragerea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Deși această inadvertență nu a
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fost sesizată prin memoriul de apel, Curtea apreciază că această chestiune trebuie lămurită pentru a
se stabili care sunt condițiile răspunderii patrimoniale ale pârâtului atât timp cât prin apel se invocă
că nu sunt întrunite. Această problemă de drept a fost soluționată implicit prin Decizia nr. 16/2016 la
care s-a făcut referire anterior. Astfel în considerente Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat
următoarele:
”41. Răspunderea civilă delictuală alcătuieşte dreptul comun al răspunderii civile, care
intervine atunci când este încălcată obligaţia generală, care revine tuturor, de a nu vătăma drepturile
altora prin fapte ilicite.
42. Raportul dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală este cel de la
general la special, astfel încât, odată ce nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale,
operează răspunderea civilă delictuală în măsura în care s-a produs un fapt ilicit culpabil.
43. Cu toate acestea, întrucât raporturile juridice în discuţie sunt raporturi juridice de
muncă, sui generis, pentru care nu se încheie contracte individuale de muncă, supuse Codului
muncii, potrivit dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din acest cod (cum se va detalia în prezenta decizie), în
cazurile speciale în discuţie este înlăturată orice discuţie privind raportul dintre răspunderea civilă
delictuală şi cea contractuală, precum şi privind regula de principiu în sensul că răspunderea
patrimonială este o formă a răspunderii contractuale.
44. Nu poate fi reţinută răspunderea civilă delictuală nici în ceea ce priveşte regimul aplicabil
în funcţie de momentul formulării acţiunii în răspundere patrimonială - în timpul/în afara mandatului.
45. În cazurile în discuţie sunt aplicabile normele Codului muncii, potrivit art. 1 alin. (2) şi
art. 278 alin. (2) din acest cod, care nu disting în acest sens (ubi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus).
46. Odată calificate raporturile juridice deduse judecăţii ca fiind raporturi de muncă, acestea
sunt supuse dispoziţiilor Codului muncii, care, în capitolul III din titlul XI, reglementează
răspunderea patrimonială atât în cazul pagubelor produse din vina şi în legătură cu funcţia - art. 254,
cât şi în cazul sumelor încasate nedatorat - art. 256.
47. Distincţia nu a fost confirmată nici de Plenul Tribunalului Suprem prin Decizia nr. 1 din
16 februarie 1967, prin care s-a statuat relativ la răspunderea materială reglementată de fostul Cod al
muncii, pentru o pagubă descoperită după desfacerea contractului de muncă, reţinându-se că aceasta
decurge din activitatea desfăşurată şi din modul în care s-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, iar o
atare situaţie generează un litigiu de muncă ce nu se poate transforma, datorită unei împrejurări
întâmplătoare, într-un litigiu de drept comun, astfel încât procedura aplicabilă pentru recuperarea
pagubei ce a fost descoperită după încetarea raporturilor de muncă este cea prevăzută pentru
persoanele încadrate în muncă.
48. Raţionamentul este valabil şi din perspectiva dispoziţiilor noului Cod al muncii atât timp
cât raporturile juridice în discuţie sunt raporturi juridice de muncă, iar calificarea naturii litigiului
este determinată de faptul că acesta este generat de un raport juridic de muncă, iar fapta cauzatoare
de prejudiciu este săvârşită în exercitarea funcţiei, neavând astfel relevanţă data la care se solicită
sancţionarea.
49. Pot fi însă situaţii când, în ipoteza producerii unui prejudiciu unităţii administrativteritoriale, primarul/viceprimarul vinovat să răspundă civil delictual, nu patrimonial după regulile din
dreptul muncii, şi anume atunci când fapta prejudiciabilă nu este săvârşită în legătură cu funcţia sau
prejudiciul este urmarea unei infracţiuni.
50. Aplicarea dispoziţiilor Codului civil este permisă de dispoziţiile art. 278 alin. (1) din
Codul muncii care, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol şi alin. (2) al art. 1, conturează
următoarea ordine: raportului juridic de muncă i se aplică reglementările speciale, iar dacă acestea
sunt insuficiente şi specificul raportului de muncă permite, i se aplică normele din Codul muncii;
numai atunci când nici acestea nu sunt îndestulătoare, se vor aplica dispoziţiile legislaţiei civile.”
Din aceste considerente rezultă că în speță răspunderea pârâtului este una contractuală, iar nu
delictuală, pentru că ceea ce i se impută este producerea unui prejudiciu unității administrativ
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teritoriale în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar nu că fapta prejudiciabilă nu are legătură cu
funcția ori că ar fi rezultatul unei infracțiuni.
O altă chestiune la care face referire Înalta Curte sunt dispozițiile legale aplicabile și anume,
în analiza răspunderii civile patrimoniale a salariaților se aplică cu prioritate prevederile Codului
muncii și doar dacă acestea ar fi insuficiente se aplică și prevederile Codului civil ce reglementează
răspunderea civilă contractuală.
Conform art. 254 al. 1 din 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.”.
Condiţiile atragerii răspunderii patrimoniale a pârâtului sunt: să fi avut calitatea de primar la
data emiterii deciziei care ar fi determinat prejudiciul pretins; să fi comis o faptă ilicită în legătură cu
serviciul, să existe raport de cauzalitate între fapta prejudiciabilă și prejudiciu, fapta să fie comisă cu
vinovăție.
Prima condiție este îndeplinită, pârâtul fiind cel care a semnat, în calitate de primar, decizia
de concediere a unui salariat, ce a fost ulterior anulată de instanță, dispunându-se totodată plata de
despăgubiri constând în drepturile salariale neplătite de la data concedierii precum și a cheltuielilor
de judecată.
În ceea ce privește fapta ilicită, prima instanță a reținut că aceasta ar consta în emiterea
dispoziției de desfacere disciplinară a contractului de muncă al salariatului C., în condițiile în care în
raportul comisiei de cercetare a constatat existența abaterii disciplinare, dar nu s-a propus o anume
sancțiune, referatul șefului Serviciului Resurse Umane atrăgea atenția că sancțiunea aplicată nu este
proporțională cu fapta săvârșită, iar referatul șefului Serviciului juridic contencios atenționa asupra
necesității corelării sancțiunii cu gravitatea faptei.
Curtea reține că sesizarea disciplinară cu privire la comiterea unei abateri disciplinare de către
salariatul C., director D.S.P.S.A., a fost făcută de către viceprimarul municipiului A., D., în urma
unui conflict între cei doi în legătură cu amplasarea unui patinoar artificial în municipiul A.
Urmare a acesteia, primarul municipiului A., pârâtul apelant, a desemnat o comisie de
cercetare disciplinară conform art. 251 din Codul muncii. În raportul întocmit de membrii comisiei sa concluzionat că C. nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu trasate de persoana ierarhic superioară și
nici nu a justificat neîndeplinirea lor, în consecință fapta constitui abatere disciplinară, iar primarul
municipiului poate dispune sancționarea disciplinară a acestuia, indicându-se textele legale potrivit
căruia acesta are atribuția de sancționare.
În baza acestui raport și în temeiul atribuției legale de aplicare a sancțiunilor disciplinare,
pârâtul, în calitate de primar, a emis dispoziția nr. 007/6.01.2015 de sancționare disciplinară a
domnului C. cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Dispoziția a fost semnată doar de
acesta, pentru secretarul E. făcându-se trimitere la referatul nr. 1175/6.01.2015 care a fost întocmit
de ”șef serviciu contencios, registru agricol”, F., în care se invocă că referatul de cercetare
disciplinară nu conține elemente obligatorii pentru individualizarea sancțiunii disciplinare, iar
aplicarea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului de muncă s-ar dispune ca urmare a analizei
și aprecierii ordonatorului principal de credite. În acest referat nu se susține că fapta imputată
salariatului menționat nu ar fi abatere disciplinară, ci doar se atenționa asupra sancțiunii ce se va
aplica.
Totodată s-a întocmit un punct de vedere de către Serviciul juridic Contencios, semnat de șef
serviciu Resurse umane, G., și consilier juridic H. în care se arată că propunerea de sancționare cu
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu este proporțională cu fapta identificată
de comisia de cercetare disciplinară. Nici în acest punct de vedere întocmit de un consilier juridic nu
se arată că fapta imputată în raportul de cercetare disciplinară nu este abatere disciplinară.
Contestația salariatului C. împotriva dispoziției de sancționare disciplinară a fost admisă prin
sentința civilă nr. 431/9.04.2015 a Tribunalului Botoșani, definitivă prin decizia nr. 682/23.09.2015 a
Curții de Apel Suceava. Analizând considerentele celor două hotărâri judecătorești se constată că în
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esență motivul anulării dispoziției emise de pârâtul apelant nu a fost faptul că sancțiunea aplicată nu
este proporțională cu fapta săvârșită, ci că fapta imputată nu constituie abatere disciplinară, refuzul
lui C. de a se conforma ordinului viceprimarului fiind justificat, contrar celor concluzionate în
raportul de cercetare disciplinară.
Astfel cum s-a arătat, atragerea răspunderii patrimoniale a salariaților, și prin asimilare a
primarilor care nu își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă, este condiționată de
comiterea unei fapte ilicite în legătură cu serviciul, care poate consta fie într-o omisiune,
neîndeplinirea unor atribuții de serviciu, fie într-o acțiune, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în mod
defectuos, necorespunzător.
Emiterea deciziei de sancționare s-a făcut de către pârâtul apelant în temeiul atribuțiilor
legale, fapt necontestat. Prin urmare, trebuie analizat dacă acesta și-a îndeplinit atribuția de
sancționare a salariatului C. în mod defectuos, cu încălcarea unor dispoziții legale. În speță, astfel
cum s-a reținut, acesta a numit o comisie de cercetare disciplinară pentru efectuarea cercetării
disciplinare, astfel cum prevedea legea. Decizia de sancționare s-a întemeiat pe raportul comisiei de
cercetare care a stabilit că fapta salariatului este abatere disciplinară. Mai mult, punctele de vedere
ale consilierului juridic și ale persoanei care îndeplinea atribuții de secretar al unității administrativ
teritoriale, și care, potrivit art. 117 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001, avizează, pentru legalitate,
dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv
ale consiliului județean erau în sensul că fapta constituie abatere disciplinară și doar atrăgeau atenția
asupra sancțiunii ce va fi aplicată.
Prin urmare, atât timp cât documentația care a stat la baza emiterii deciziei de sancționare de
către pârâtul apelant era în sensul că fapta salariatului C. constituie abatere disciplinară și acesta
trebuie sancționat, nu se poate aprecia că acesta și-a exercitat această prerogativă legală contrar
prevederilor legale, în mod necorespunzător.
Faptul că instanța a admis ulterior contestația salariatului, apreciind că fapta acestuia nu
constituie abatere disciplinară, nu este suficient pentru a se aprecia că fapta de emitere a acestei
decizii este una ilicită, ci trebuie demonstrat că pârâtul și-a exercitat în mod abuziv funcția, respectiv
cu încălcarea dispozițiilor legale care reglementează procedura de sancționare disciplinară a
salariaților ori că, deși din raportul de cercetare disciplinară rezulta că fapta nu constituie abatere
disciplinară, totuși salariatul este sancționat, situație de fapt neincidentă în cauză de față.
Astfel, conflictul care a determinat sancționarea salariatului C. a fost între acesta și
viceprimar, raportul comisiei de cercetare disciplinară pe baza căruia se aplica sancțiunea stabilea că
fapta salariatului era abatere disciplinară și trebuie sancționată. Este real că prin referatul și punctul
de vedere menționate anterior se atrăgea atenția asupra sancțiunii care ar trebui aplicată în raport de
fapta comisă, însă, astfel cum s-a arătat mai sus, nu faptul că sancțiunea aplicată nu ar fi
proporțională cu fapta comisă a determinat admiterea contestației salariatului ci că aceasta nu ar fi
abatere disciplinară.
Contrar aprecierii primei instanțe, emiterea deciziei nu a fost rezultatul doar al acțiunii
pârâtului, ci și a membrilor comisiei care au întocmit raportul de cercetare disciplinară. Fără emiterea
acestui raport, nu se putea aplica sancțiunea disciplinară.
Curtea de apel mai constată că din prejudiciul pretins suma de 532 de lei reprezintă cheltuieli
de judecată la plata cărora au fost obligați municipiul A. și Primarul municipiului A. prin decizia
civilă nr. 168/10.06.2015 a Curții de Apel Suceava.
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibil recursul declarat de aceștia în calitate de
recurenți împotriva unei încheieri de ședință a Tribunalului Botoșani prin care s-a respins cererea de
suspendare a judecării cauzei. Nici reclamantul și nici prima instanță nu au arătat care este fapta
ilicită a pârâtului apelant care ar fi determinat plata cheltuielilor de judecată către același salariat în
acest litigiu. Simplul fapt că acea încheiere a fost pronunțată în litigiul privind contestația la decizia
de sancționare disciplinară nu este suficient pentru a se aprecia că aceste cheltuieli din recurs au
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legătură cu fapta de a emite decizia de sancționare. Cheltuielile au fost acordate ca urmare a
declarării unui recurs inadmisibil.
Întrucât condițiile pentru atragerea răspunderii civile patrimoniale a salariatului trebuie
îndeplinite cumulativ, iar instanța de apel apreciază că nu s-a făcut dovada faptei ilicite a pârâtului
apelant în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se constată că nu se mai impune analiza întrunirii
celorlalte condiții (existența prejudiciului, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu și
vinovăția).
Față de cele reținute, constatând că prima instanță a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor
legale în raport de situația de fapt expusă, în temeiul art. 480 alin. 1, 2 C.proc.civ., Curtea va admite
apelul, va schimba în parte sentinţa civilă nr. 476/14.05.2018 a Tribunalului Botoşani, în sensul că va
respinge acţiunea ca nefondată.
Vor fi păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare prezentei decizii.
11. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Inadmisibilitate apel incident formulat
de apelantul principal. Diurna plătită consilierului juridic solicitată cu titlu de cheltuieli de
judecată.
Rezumat:
Apelul incident nu este pus la îndemâna apelantului principal drept o cale de atac subsidiară,
generată de apărările părţii adverse din apel sau chiar din întâmpinare, astfel cum o dovedeşte
însuşi conţinutul art. 472 alin. 1 Cod procedură civilă, care se referă la apelul incident ca fiind
mijlocul procedural pus la dispoziţia intimatului (legiuitorul neavând în vedere sintagma ,,oricare
dintre părţi’’), la un moment la care acestuia i-a expirat termenul pentru formularea propriei căi de
atac (în caz contrar apelul său fiind unul principal), cât şi condiţionalitatea dedusă din art. 472 alin.
2 Cod proc. civilă în privinţa soluţionării celor două căi de atac, una principală şi cealaltă
adiţională. Argumentul că fiecare parte din apel este ,,intimat’’ în apelul părţii adverse nu este unul
care să permită interpretarea duală a normei sus-citate. O viziune contrară interpretării reţinute în
această soluţie atrage posibilitatea contestării pe cale indirectă, a doua oară, a aceleiaşi hotărâri
judecătoreşti, cu completarea motivelor propriului apel principal peste termenul conferit de art. 215
din Legea nr. 62/2011 coroborat cu art. 468 alin. 1 teza II din Codul de procedură civilă, ceea ce nu
putea însă reprezenta voinţa legiuitorului. În realitate, legea a urmărit să pună la dispoziţia
intimatului şansa reformării hotărârii atacate doar de partea adversă, pentru care intimatul nu a
înţeles să formuleze în termenul legal apel principal; această şansă, cât şi argumentele dezvoltate,
pot genera interesul apelantului principal de a-şi susţine în continuare calea de atac sau dimpotrivă,
de a se desista de judecata ei – pentru a lăsa fără efecte şi apelul incident. Rezultă, astfel, că apelul
incident nu este pus la dispoziţia apelantului principal pentru a-și completa motivele de apel în
raport de apărările intimatului.
Cu privire la diurna solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată, Curtea constată că, în
conformitate cu art. 451 alin. 1 C.proc.civ. cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de
timbru și timbru judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile
art. 330 alin. 3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea
prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte
cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.
Cum diurna consilierului juridic al părții nu este printre cheltuielile enumerate expres de
cod, trebuie să se stabilească dacă aceasta cheltuială este necesară pentru buna desfășurare a
procesului. Or, în speţă, cheltuielile cu diurna consilierului juridic nu au fost determinate direct de
existenţa procesului.
(Decizia nr. 1366 din 19.12.2018, dosar nr. 4455/86/2017)
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Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 19 mai 2017, şi înregistrată sub nr.
.../86/2017, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele Regia Autonomă Administraţia Română
a Serviciilor de Trafic Aerian SA (ROMATSA) şi Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană B.,
solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună: obligarea pârâtelor la plata
despăgubirilor produse în legătură cu relaţiile de muncă, respectiv a prejudiciilor materiale de
250.000 lei şi morale de 20.000 lei; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
La data de 2 iunie 2017, pârâtele au formulat cerere de chemare în garanţie a societăţilor C.
Asigurare – Reasigurare şi D., solicitând instanţei ca, în cazul în care cererea de chemare în judecată
va fi admisă, iar pârâtele vor fi obligate la plata sumelor solicitate de către reclamanta, chematele în
garanţie să fie obligate la plata către pârâte a sumelor pe care instanţa le va obliga pe pârâte să le
plătească reclamantului A.
Prin încheierea de şedinţă din data de 9 octombrie 2017, instanţa a respins, ca inadmisibilă,
cererea de chemare în garanţie a societăţilor C. și D.
Împotriva acestei încheieri au formulat apel pârâtele, solicitând modificarea în tot a încheierii
atacate, în sensul încuviinţării în principiu a cererii de chemare în garanţie.
Prin Decizia nr. 951 din data de 9 noiembrie 2017, Curtea de Apel Suceava a admis apelul
declarat de pârâtele ROMATSA şi DSNA B. împotriva încheierii din 9 octombrie 2017, a schimbat
în parte încheierea de şedinţă, în sensul admiterii în principiu a cererii de chemare în garanţie a C.
Asigurare – Reasigurare SRL şi D.
Prin încheierea de şedinţă din data de 11 decembrie 2017, instanţa a respins, ca neîntemeiată,
excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a reclamantului şi a pârâtelor.
Prin încheierea de şedinţă din data de 29 ianuarie 2018, instanţa a respins, ca neîntemeiată,
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor ROMATSA şi DSNA, a respins, ca
neîntemeiată, excepţia dreptului material la acţiune, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive
a chemaţilor în garanţie şi a respins cererea de chemare în garanţie pentru lipsa calităţii procesuale
pasive a chemaţilor în garanţie C. și D.
Prin sentinţa civilă nr. 386 din 15 martie 2018, Tribunalul Suceava a respins acţiunea
având ca obiect „despăgubiri”, privind pe reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtele Regia
Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian SA şi Direcţia Serviciilor de
Navigaţie Aeriană B., ca nefondată. A obligat reclamantul la plata către pârâta Regia Autonomă
Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian SA a cheltuielilor de judecată în cuantum de
2277,37 lei.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele :
Reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele Regia Autonomă Administraţia Română a
Serviciilor de Trafic Aerian SA şi Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană B., solicitând instanţei
ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună: obligarea pârâtelor la plata despăgubirilor
produse în legătură cu relaţiile de muncă, respectiv a prejudiciilor materiale de 250.000 lei şi morale
de 20.000 lei precum şi obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
Reclamantul a fost angajat al pârâtei ROMATSA - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană,
în perioada 31 iulie 1993 – 22 ianuarie 2013, pe funcţia de şef de tură, tehnician PNA/CNS,
specialist II, iar încetarea contractului de muncă a avut loc în urma constatării pierderii în totalitate a
capacităţii de muncă atestată prin Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 164 din
21.01.2013.
Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. (1) C. muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor
şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta
a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul.
Pentru a fi în prezenţa unui caz de răspundere civilă contractuală, trebuie întrunite cumulativ
următoarele condiţii: existenţa contractului individual de muncă, fapta ilicită a angajatorului
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constând în nerespectarea unei obligaţii contractuale, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre
prejudiciu şi fapta ilicită, vinovăţia angajatorului.
În afara de aceste elemente/condiţii, conform art. 253 Codul muncii, trebuie să fie vorba
despre un prejudiciu cauzat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
Cu privire la fapta ilicită, tribunalul a constatat că pârâtelor le este imputabilă fapta de a nu
preda documentele solicitate de reclamant cu scopul de a urma procedura pentru încasarea
indemnizaţiei de asigurare, astfel cum a reţinut Tribunalul Suceava prin sentinţa nr. 1449 din
29.09.2015: „Refuzul comunicării celor două acte de către angajator echivalează cu încălcarea
obligaţiilor asumate de acesta prin chiar contractul individual de muncă”.
Cu privire la prejudiciul material, prin acţiune s-a solicitat acest prejudiciu în valoarea
prevăzută de asigurarea profesională obligatorie.
Or, pârâtelor nu le este imputabil faptul că reclamantul nu a continuat procedura prevăzută
pentru valorificarea contractului de asigurare, după obţinerea informaţiilor necesare. Reclamantul a
justificat neparcurgerea aceste proceduri prin faptul că s-ar fi prescris dreptul său de a solicita
acordarea acestei indemnizaţii, fără a face dovada constatării prescripţiei sau a respingerii
demersurilor sale pe acest motiv.
Prejudiciul îndeplineşte condiţia de a fi cert în condiţiile în care s-a produs sau este sigur că
se va produce. Prejudiciul viitor şi eventual nu este cert, deoarece producerea lui nu este sigură.
Reclamantul a invocat, în realitate, un prejudiciu eventual, care s-ar fi putut produce în
condiţiile în care acesta ar fi parcurs în totalitate procedura de declarare a inaptitudinii sale medicale,
procedură care ar fi fost finalizată prin obţinerea unor documente specifice obligatorii solicitate de
către AACR şi care în final ar fi putut duce la analiza în concret dacă era sau nu îndreptăţit la a
încasa îndemnizaţia de asigurare.
Cu privire la îndreptăţirea acestuia la obţinerea indemnizaţiei, pârâtele i-au contestat acest
drept, invocând contractul de asigurare - pagina 6 parag. 4 – fila 66 vol. I, 268 vol. II şi art. 3 alin. 2
lit. a pct. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române.
Astfel, potrivit contractului de asigurare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este singura
care ia decizii privind pierderea definitivă a privilegiilor acordate prin licenţă, ca urmare a faptului că
angajatul a fost declarat inapt din punct de vedere medical.
De asemenea, conform art. 3 alin. 2 lit. a punctul 7 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, Autoritatea Aeronautică Civilă Romană este
autoritatea învestită cu certificarea/licenţierea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor
asociate certificării/licenţierii personalului aeronautic civil.
Potrivit art. 22 din Legea nr. 95/2008: „personalul tehnic este asigurat obligatoriu de către
angajator pentru risc profesional şi pentru cazurile de producere a unor accidente de muncă urmate
de deces, invaliditate permanentă sau temporară, spitalizare, precum şi pentru cazurile de
îmbolnăvire cu pierderea capacităţii de muncă necesare desfăşurării activităţii de aviaţie civilă
specifică, pentru care deţine documentul de certificare”.
Faţă de aceste prevederi, riscul asigurat reprezentat de pierderea licenţei nu intervine la
simpla eliberare a avizului medical, ci la momentul declarării inaptitudinii medicale de către
instituţia abilitată, adică de către AACR.
Declararea inaptitudinii medicale a reclamantului trebuia constatată de către Autoritatea
Aeronautică Civilă Romană în baza avizului medical obţinut de reclamant în data de 17.01.2013 şi
ulterior constatării acestei inaptitudini se materializa riscul asigurat prin contract şi astfel se năştea
dreptul la indemnizaţia de asigurare.
Astfel, cum procedura nu a fost întocmai urmată de reclamant, instanţa a constatat că nu este
îndeplinită condiţia prejudiciului care, în aceste condiţii nu este cert.
O altă condiţie neîndeplinită pentru antrenarea răspunderii materiale a angajatorului este şi
faptul că nu există legătură de cauzalitate dintre fapta angajatorului (de a nu comunica documentaţia
solicitată de reclamant) şi prejudiciul presupus (neîncasarea primei de asigurare). Aceasta în
131

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada demersurilor efectuate pentru obţinerea
indemnizaţiei, susţinând doar că a intervenit prescripţia dreptului la acţiune.
În consecinţă, în prezenta cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a cerinţelor
impuse de textul de lege invocat pentru antrenarea răspunderii materiale.
Admiterea cererii de acordare a daunelor morale este condiţionată de producerea unui
minimum de probe şi de indicii din care să rezulte atât existenţa prejudiciului moral adus
reclamantului, cât şi întinderea acestuia, întrucât nu se poate prezuma nici existenţa, nici întinderea
prejudiciului personal nepatrimonial dintr-un comportament al angajatorului, pretins ilicit.
Eventualul prejudiciu, afirmat generic de partea reclamantă ca fiind un prejudiciu moral, nu a
fost probat.
Tribunalul a apreciat că simpla enunţare a faptei pretins cauzatoare a prejudiciului, respectiv
necomunicarea documentaţiei solicitate nu este prin ea însăşi de natură a face dovada producerii unui
prejudiciu moral.
Prin urmare, în lipsa unor dovezi din care să rezulte atingerea adusă unor valori sau atribute
personale, nepatrimoniale, instanţa a respins cererea de acordare a daunelor morale.
Faţă de cele expuse anterior, tribunalul a respins acţiunea reclamantului ca nefondată.
Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate, instanţa a luat în considerare cheltuielile de
transport și pe cele de cazare, ca fiind datorate cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de
reprezentarea pârâtei R.A. Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian SA.
Întrucât nu s-a făcut dovada plăţii biletelor de avion, cu excepţia celui în valoare de 366 lei
aferent termenului din 9.10.2017, instanţa nu a luat în considerare valorile de 220 euro,190 euro, 190
euro, 220 euro, 220 euro, 190 euro solicitate cu titlu de cheltuieli transport.
Cu privire la suma de 338,76 lei reprezentând servicii taxi de la Curtea de Apel Suceava –
Iaşi de unde consilierul juridic a luat avionul, instanţa a apreciat că nu se impune a fi acordată, faţă
de caracterul nerezonabil al acestei cheltuieli.
Cu privire la diurna solicitată, instanţa a reţinut că aceasta reprezintă un drept pe care
angajatorul îl achită propriului salariat în exercitarea sarcinilor sale de serviciu, astfel că aceasta
excede noţiunii de cheltuieli de judecată.
În acelaşi sens a decis şi Secția I Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin Decizia nr.
46/20.01.2016 pronunțată în recurs, respectiv sumele de bani reprezentând indemnizația de delegare
a consilierului juridic și contravaloarea salariului încasat de acesta în zilele în care s-a deplasat la
instanță pentru termenele de judecată ale dosarului nu constituie cheltuieli efectuate exclusiv în
considerarea procesului judiciar, ci drepturi salariale pe care angajatorul le achită propriului salariat
în exercitarea sarcinilor sale de serviciu, astfel că acestea exced noțiunii de cheltuieli de judecată
astfel cum aceasta este reglementată de legislația procesual civilă.
Având în vedere soluţia pronunţată şi dispoziţiile art. 453 C.P.Civ, tribunalul a obligat
reclamantul la plata către pârâta Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian SA a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2277,37 lei .
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâta Regia Autonomă Administraţia Română
a Serviciilor de Trafic Aerian S.A. – ROMATSA şi reclamantul A.
În motivarea apelului, reclamantul a arătat că sentinţa apelată este nelegală şi netemeinică,
fiind dată cu încălcarea principiilor răspunderii civile contractuale şi a cerinţelor procesului echitabil.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că în contextul recuperării drepturilor
patrimoniale cuvenite la încetarea relaţiilor de muncă, angajatorul apelantului, nerespectând
obligaţiile sale legale, a adus atingere drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia, fiind îndeplinite
toate condiţiile pentru angajarea răspunderii contractuale.
Deşi cu privire la fapta ilicită s-a constatat că "pârâtelor le este imputabilă fapta de a nu preda
documentele solicitate de reclamant cu scopul de a urma procedura pentru încasarea indemnizației de
asigurare" (pag, 13 alin. 5 din sentinţă), în mod netemeinic a reţinut instanţa de fond cu ocazia
analizei condiţiilor prejudiciului şi a raportului de cauzalitate că nu întrunesc cerinţele legale.
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Unul dintre aspectele imputate reclamantului este faptul că nu „ar fi parcurs în totalitate
procedura de declarare a inaptitudinii sale medicale, procedură care ar fi fost finalizată prin obţinerea
unor documente specifice obligatorii solicitate de AACR..." (pag. 13 alin. 9), respectiv „Declararea
inaptitudinii medicale a reclamantului trebuia constatată de către Autoritatea Aeronautică Civilă
Română în baza avizului medical obţinut de reclamant la data de 17.01.2013..."(pag. 14 alin. 2).
Menţionează că din înscrisurile depuse de părţi pe parcursul soluţionării cauzei reies
următoarele demersuri, ce par a fi omise de la analiză de către instanţa de fond faţă de reţinerea de
mai sus: intimata - pârâtă ROMATSA - DSNA a emis adresa nr. 59 din 17.01.2013 către Policlinica
CFR prin care s-a solicitat efectuarea unei vizite medicale de către reclamant „întrucât acesta
efectuează serviciul în siguranţa traficului aerian" şi să se precizeze „dacă este apt/inapt pentru
serviciul operaţional în siguranţa traficului aerian".
În urma prezentării reclamantului la controlul medical, Policlinica CFR emite şi îi adresează
pârâtei DSNA Avizul medical nr. 12 din 17.01.2013 cu diagnosticul psihosindrom organic cr.
cerebral degenerativ, cu atenţionarea că este „inapt pentru serviciul operaţional în siguranța traficului
aerian". Acest aviz a fost înregistrat de DSNA sub nr. 60 din 18.01.2013.
Prin Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 164 din 21.01.2013 emisă de C.N.P.P. Casa Teritorială de Pensii B. - C.E.M.C.M. s-a constatat pierderea în totalitate a capacităţii de muncă
- cod afecţiune 303, menţionată în decizia nr. 8 din 25.01.2013 a Directorului DSNA privind
încetarea contractului de muncă.
La data de 28.01.2013, ROMATSA înregistrează sub nr. 1654/28.01.2013 adresa nr.
86/23.01.2013 primită de la DSNA prin care se înaintează documentele „în vederea
analizării/declanşării procedurii în caz de pierdere a licenţei pentru domnul A. ".
În plus, din chiar textul de lege la care face trimitere instanţa la pag. 13 penultimul alineat din
sentinţa apelată – art. 3 alin. 2 lit. a) pct. 7 din H.G. nr. 405/1993, rezultă că Autoritatea Aeronautică
Civilă Română are atribuţii "în domeniul siguranţei aviaţiei" în sensul că se ocupă de certificarea/
licenţierea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării/ licenţierii
personalului aeronautic civil, a personalului care efectuează examinări nedistructive în aviaţia civilă.
Dacă s-ar fi prevăzut în sarcina angajaţilor bolnavi efectuarea procedurilor de pierdere a
propriei licenţe siguranţa aviaţiei ar fi în mod cert afectată.
Prin urmare, cădea în sarcina intimatei-pârâte şi a AACR finalizarea demersurilor începute
privind pierderea licenţei reclamantului prin emiterea de către cea din urmă instituţie a
„adresei/notificării emisă de AACR prin care se suspendă/anulează licenţa/brevetul/ certificatul de
funcţionare a salariatului în cauză, din care să reiasă clar motivul suspendării/ anulării" (specificată
în Anexa nr. 5 la contractul C073/2012 AC/I/B/PS/-308/10.09.2012, comunicată reclamantului odată
cu întâmpinarea ROMATSA depusă în prezenta cauză). În orice caz, nu i se poate imputa apelantului
neparcurgerea unei proceduri despre care nu i s-au furnizat informaţii („potrivit contractului de
asigurare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este singura care ia decizii privind pierderea
definitivă a privilegiilor acordate prin licenţă, ca urmare a faptului că angajatul a fost declarat inapt
din punct de vedere medical" pag. 13 alin. 11 din sentinţă).
Astfel cum a arătat în acţiune, în vederea analizării drepturilor sale şi întocmirii dosarului
daune pentru obţinerea despăgubirilor cuvenite, apelantul - reclamant i-a solicitat pârâtei copii ale
contractelor colectiv de muncă la nivel de unitate şi de asigurare, precum şi informații privind
eventualele demersuri proprii pentru obţinerea asigurării obligatorii.
Intimata – pârâtă nu i-a furnizat nicio informaţie şi a refuzat în mod repetat să îi înmâneze
înscrisurile, prin adresa nr. 17527 din 11 august 2014 comunicând refuzul scris şi motivând nu mai
are calitatea de angajat, iar documentele au caracter confidenţial.
Pentru obţinerea documentelor a fost necesară apelarea la instanţa de judecată, cererea de
chemare în judecată formulată la data de 03.09.2014 fiind admisă prin sentinţa nr. 49 din 29.09.2015
pronunţată în dosarul nr. .../39/2015 al Tribunalului Suceava Secţia I civilă, definitivă prin neapelare.
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Faţă de obligaţia angajatorului de informare şi de comunicare a actelor care ţin de calitatea de
salariat, Tribunalul Suceava a reţinut că reclamantul este îndreptăţit la comunicarea contractului
colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2012 - 2013 şi a contractului de asigurare pentru
pierderea licenţei şi deces a salariaţilor ROMATSA încheiat pe aceeaşi perioadă (sentinţa nr.
1449/2015) şi a obligat-o pe pârâtă la predarea lor.
Menţionăm că deşi i s-a solicitat în mod repetat, pârâta nu a executat de bună voie obligaţia
prevăzută în sentinţa definitivă şi executorie de mai sus, fiind necesară deschiderea dosarului de
executare nr. .../2016 al Societăţii civile profesionale de executori Judecătoreşti „E.". Încuviinţarea
executării silite în vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei de a comunica reclamantului
înscrisurile a fost dispusă de Judecătoria Suceava la data de 31.01.2017, în dosarul nr. .../314/2017.
Abia în urma somării realizate de executor la 15.02.2017, pârâta s-a conformat dispoziţiei
instanţei, predând parţial documentele, fără anexele la contractul de asigurare din 2012, enumerate la
art. 6.1., ce conţin informaţii esenţiale privind asigurarea.
Referitor la aspectul că nu ar fi continuat reclamantul „procedura prevăzută pentru
valorificarea contractului de asigurare, după obţinerea informaţiilor necesare" (pag. 13 alin. 7 din
sentinţa apelată), reamintesc că, deşi s-au depus în cursul cercetării judecătoreşti din dosarul de fond
anexele ce conţin procedura de obţinere a indemnizaţiei, chematele în garanţie au invocat
următoarele:
S.C. C Asigurare - Reasigurare S.R.L. că „nu este societate de asigurare care să fi subscris
poliţa de asigurare nr. AF037512”, respectiv: „ROMATSA nu ne-a notificat deloc şi nici în timp util
dauna, nici conform clauzei din Caietul de sarcini (care face parte ca anexă din contractul de servicii
nr. AC/I/B/PS/-308/10.09.2012 semnat de ROMATSA şi C.) şi nici a condiţiilor aplicabile poliţei de
asigurare nr. AF037512....ROMATSA nu a avizat deloc dauna şi deoarece au trecut mai mult de 3
ani şi jumătate de la existenţa evenimentului acoperit de poliţa de asigurare...în conformitate cu alin.
2 de la pagina 3/8 poliţa de asigurare nr. AF037512 (de la Secţiunea Excluderi aplicabile) se prevede
faptul că: ....Excluderi aplicabile .. Asiguratul .. ..notifică Asigurătorul în 30 de zile de la producerea
evenimentului";
D.: „nu chemata în garanţie are calitatea de asigurător"... "Conform ştampilei de pe
contractul de asigurare depuse de pârâte, asiguratorul este SJC 2003....", respectiv: „în materie de
asigurări termenul de prescripţie este de 2 ani"..."Orice pretenţie cauzată de acest eveniment asigurat
(adică pentru incapacitatea de muncă instalată (constatată), în mod oficial, la data de 21.01.2013,
conform Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă) s-a prescris la data de 22.03.2015, adică la 2
ani de la data expirării termenului contractual de plată...de la data de 25.01.2013, pârâta Direcţia B.,
iar de la data de 28.01.2013, pârâta ROMATSA aveau obligaţia legală de a îl anunţa pe asigurătorul
lor despre producerea riscului asigurat".
În conformitate cu prevederile contractului de asigurare, părţile din contractul de asigurare au
stabilit şi o obligaţie contractuală de informare, în sensul că pârâta ROMATSA trebuia să fi înştiinţat
asigurătorul despre producerea riscului asigurat în termen de 30 de zile de la producere.
Potrivit art. 22 din Legea nr. 95/2008 „personalul tehnic este asigurat obligatoriu de către
angajator pentru risc profesional şi pentru cazurile de producere a unor accidente de muncă urmate
de deces, invaliditate permanentă sau temporară, spitalizare, precum şi pentru cazurile de
îmbolnăvire cu pierderea capacităţii de muncă necesare desfăşurării activităţii de aviaţie civilă
specifică, pentru care deţine documentul de certificare", iar „Condiţiile de asigurare a personalului
tehnic din aviaţia civilă sunt cele prevăzute de lege şi/sau prin contractele colective de muncă".
Instanţa ce a judecat dosarul nr. ../39/2015 a reţinut în acest sens: „chiar prin Regulamentul
intern al pârâtei, se prevede, aşa cum am arătat anterior, obligaţia de protecţie socială a CTA, PMO,
PTO şi PCO în situaţia pierderii certificatului/ brevetului şi/sau a licenţei de funcţionare din motive
neimputabile salariatului, în condiţiile prevăzute în contractului colectiv de muncă aplicabil şi în
condiţiile în care ROMATSA contribuie, prin efectul legii, la fondurile destinate asigurării
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salariaţilor săi în cazuri de accidente şi boli profesionale - art. 177 şi 178". (pag. 7 alin. 2 din sentinţa
nr. 1449/2015).
Prin comportamentul abuziv, intimatele i-au încălcat un drept existent şi poate fi reţinută în
sarcina lor cauzarea prejudiciului material în valoarea prevăzută de asigurarea profesională
obligatorie.
Având în vedere limitele minime şi maxime ale sumelor asigurate prevăzute în contractele
anexate, apelantul - reclamant este îndreptăţit să solicite suma de 250.000 lei.
În plus, prin comportamentul abuziv constând în nepredarea cu rea - credinţă a documentelor,
apelantului - reclamant i-au fost lezate sănătatea, integritatea psihică şi demnitatea, fiind necesare
nenumărate deplasări şi cereri, ocazii cu care a fost tratat cu dispreţ, fiindu-i produse sentimente de
frustrare şi suferinţe de către angajator, în ceea ce priveşte întinderea prejudiciului moral provocat,
nici sistemul legislativ românesc şi nici normele comunitare nu prevăd un mod concret care să repare
pe deplin daunele morale, iar acest principiu, al reparării integrale a unui astfel de prejudiciu, nu
poate avea decât un caracter estimativ.
Consideră că acordarea unor daune morale de 20.000 lei reprezintă o modalitate justă şi
echitabilă de reparare pecuniară.
Din dispoziţiile art. 252 şi art. 253 alin. 4 Cod civil, precum şi din practica judecătorească
rezultă că proba faptei ilicite este suficientă, urmând ca prejudiciul şi raportul de cauzalitate să fie
prezumate, instanţele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existenţă a faptei
ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu, soluţia fiind determinată de caracterul subiectiv
intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă.
În acest sens, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 2617 din 9
iulie 2009 pronunţată în recurs, referitor la despăgubirile ce reprezintă daune morale, a statuat că
despăgubirile pentru daune morale se disting de cele pentru daune materiale prin faptul că acestea nu
se probează, ci se stabilesc de instanţa de judecată prin evaluare. Şi în practica sa, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului a făcut o serie de aprecieri în ceea ce priveşte proba prejudiciului moral,
reţinând abordarea formalistă a instanţelor naţionale, care atribuie reclamantului obligaţia de a stabili
existenţa unui prejudiciu moral, subliniind obligaţia care le revine instanţelor naţionale de a
interpreta cerinţele procedurale în mod proporţional şi rezonabil.
În drept a invocat dispoziţiile art. 451, ari 453, art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă,
art. 22 din Legea nr. 95/2008, art. 252, art. 253, art. 1350, art. 1548, art. 2199 şi următoarele Cod
civil, art. 253, art. 266 Codul muncii, precum şi toate dispoziţiile menţionate în cuprinsul cererii.
În motivarea apelului, pârâta a arătat că în procesul intentat de către reclamant s-a
desfăşurat pe parcursul mai multor termene de judecată : 09.10.2017, 26.10.2017 (apel faţă de
respingerea ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie), 09.11.2017, 11.12.2017, 15.01.2018,
26.02.2018.
RA – ROMATSA şi-a asigurat reprezentarea juridică în faţa instanţei de fond prin consilier
juridic, în vederea exercitării dreptului la apărare, suportând din bugetul propriu cheltuielile
ocazionate cu acest litigiu.
La ultimul termen de judecată consilierul juridic a depus o notă justificativă a tuturor
cheltuielilor de judecată efectuate de Regie, cu solicitarea de acordare a sumei totale de 3393 lei şi
1230 de euro (sumă aferentă biletelor de avion).
Cu toate acestea, instanţa de fond ca urmare a soluţiei de respingere a cererii e chemare în
judecată, potrivit sentinţei civile nr. 386/15.03.2016, a obligat reclamantul, în baza art. 453 C. pr.
civ., numai la suma de 2277,37 lei.
Acordarea în parte a cheltuielilor de judecată solicitate s-a realizat de către instanţa de fond
cu luarea în considerare doar a cheltuielilor de transport şi cele de cazare.
Faţă de solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată aferente biletelor de avion, instanţa
de fond a motivat că nu s-a făcut dovada plăţii acestora, cu excepţia biletului aferent termenului de
judecată din data de 09.10.2017.
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Apreciază că, instanţa de fond nu a luat în considerare documentele depuse în dovedirea
achiziţionării biletelor de avion, respectiv Anexa 2 şi 3 ale abonamentului la Tarom, în baza cărora sa obţinut Chitanţa biletul electronic depusă la dosarul cauzei pentru fiecare bilet de avion în parte
(anexate la nota justificativă depusă la dosar).
Faţă de solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată aferente serviciilor de taxi de la
Curtea de Apel Suceava către Iaşi, de unde consilierul juridic a luat avionul, apreciază că instanţa de
fond în mod eronat a apreciat a fi o cheltuială cu caracter nerezonabil.
A arătat că serviciile de taxi de la Curtea de Apel Suceava către Iaşi, de unde consilierul
juridic a luat avionul, au fost necesare deoarece nu există zbor de întoarcere Suceava – Bucureşti şi a
necesitat a se lua avion de la Iaşi către Bucureşti pentru întoarcerea consilierului juridic la domiciliu.
Totodată, arată că, varianta de întoarcere cu trenul a fost luată în calcul, dar pentru ca de
fiecare dată când consilierul juridic s-a prezentat la un termen de judecată, în vederea reprezentării,
acesta nu putea estima cât durează şedinţa de judecată în acea zi şi nici ora exactă când se face apelul
în dosar, pentru a putea prinde trenul, s-a optat în consecinţă pentru achiziţionarea unui bilet de avion
la întoarcere din Iaşi către Bucureşti, cu plecare la ora 19.20 (pentru a avea o siguranţă mai mare că
până la acea oră se finalizează procesul).
În considerarea faptului că, pentru acest termen de judecată, DSNA B. nu a putut pune la
dispoziţie un mijloc de transport care să asigure transport cu taxiul, la tariful stabilit pentru acest
mijloc de transport, rezultând un cost de 338,76 lei.
Faţă de solicitarea de acordare a cheltuielilor aferente diurnei, în cuantum de 130 de lei pentru
fiecare termen de judecată, acordată consilierului juridic de către Regie, ca urmare a reprezentării
juridice în faţa instanţei de fond.
Apreciază că instanţa de fond în mod greşit nu a acordat aceste cheltuieli, întrucât nu a luat în
considerare faptul că această diurnă a fost acordată salariatului – consilier juridic tocmai pentru că
ROMATSA a fost chemată în judecată şi astfel a fost necesară deplasarea consilierului juridic la
Suceava, în vederea reprezentării juridice, ce a condus la obligaţia Regiei de a acorda salariatului –
consilier juridic diurna cuvenită, potrivit drepturilor sale.
Astfel, această cheltuială cu diurna a reprezentat o cheltuială efectuată exclusiv în
considerarea litigiului dintre părţi, ci nu numai un drept salarial pe care l-a achitat propriului salariat
ca urmare a exercitării acestuia a sarcinilor de serviciu.
Faţă de trimiterea instanţei de fond la Decizia ÎCCJ nr. 46/20.01.2016, opinează că, instanţele
de judecată sunt libere să judece cu respectarea principiilor fundamentale şi potrivit dispoziţiilor
procedurale, iar practica judiciară nu constituie izvor de drept.
Invocă disp. art. 1 alin. 1 şi art. 4 din Codul Civil.
Solicită admiterea apelului, modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul acordării
cheltuielilor de judecată în integralitate, aşa cum a solicitat prin nota justificativă depusă la ultimul
termen de judecată, cu luarea în considerare şi a probatoriului suplimentat.
În drept a şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiilor art. 466 şi urm. C. pr. civ.
Reclamantul A. a formulat apel incident, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi
netemeinicie, în mod greşit fiind acordate cheltuieli cu cazarea la termenele aferente soluţionării
apelului formulat împotriva dispoziţiei de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie.
Având în vedere că există posibilitatea ca apelul formulat de apelantul – reclamant cu privire
la fondul cauzei să fie respins şi, pe cale de consecinţă, menţinută dispoziţia de obligare la plata
cheltuielilor de la fond (nedetaliate în considerentele sentinţei apelate), faţă de criticile din apelul
privind neacordarea în totalitate a cheltuielilor de judecată pentru termenele din 26.10.2017 şi
09.11.2017, reclamantul este îndreptăţit să uzeze de calea de atac prevăzută de art. 472 alin. 1 Cod
procedură civilă.
În condiţiile în care instanţa de fond a inclus în suma de 2.277,37 lei şi contravaloarea cazării
pentru alte termene decât cele la care s-a prezentat consilierul juridic în prezentul dosar, respectiv
09.10.2017, 11.12.2017, 15.01.2018 şi 28.02.2018, se impune înlăturarea sumelor.
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În conformitate cu disp. alin. 1 Cod procedură civilă cheltuielile de judecată constau în
cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare necesare pentru buna desfăşurare a procesului.
Prin urmare, nu i se pot imputa apelantului – reclamant sume cheltuite în alt dosar, format din
eroarea instanţei şi generat de cererea de chemare în garanţie formulată fără temei legal în prezenta
cauză.
Solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat.
În drept : art. 451, art. 453, art. 472 alin. 1 şi art. 474 Cod procedură civilă.
La data de 5.12.2018 pârâta apelantă a depus la dosar note de ședință prin care a invocat
excepția lipsei dovezii calității de reprezentant în ce privește apelul declarat de reclamant prin
apărător, solicitând anularea acestuia, argumentând în esență că mandatul de a semna apelul nu ar fi
valid întrucât la data de 5.07.2016 reclamantul apelant a fost încadrat în gradul de handicap
accentuat, expertiza medico-legală psihiatrică din 12.04.2018 întărește certificatul de încadrare în
grad de handicap, recomandându-se punerea sub interdicție iar prin sentința civilă nr. 2908/5.10.2018
a Judecătoriei Suceava reclamantul apelant a fost pus sub interdicție, invocându-se și prevederile art.
1205 Cod civil.
Conform art. 85 alin. 3 C.proc.civ. împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau
juridică dată unui avocat se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a
profesiei, adică prin împuternicire avocațială (art. 126 din Hotărârea nr. 64/2011 a UNBR privind
statutul profesiei de avocat).
Cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 19 mai 2017, fiind semnată de
avocat. S-a atașat împuternicire avocațială în care se menționează că a fost emisă în temeiul
contractului de asistență juridică nr. 174/2016. Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant al
reclamantului invocată de pârâtă a fost respinsă de prima instanță prin încheierea din 11.12.2017,
soluție ce nu a fost apelată, intrând în puterea lucrului judecat în temeiul art. 430 alin. 1 C.proc.civ.
Conform art. 87 al. 2 C.proc.civ. avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea
procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen şi
care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp şi poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac
împotriva hotărârii pronunţate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai faţă
de parte. Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri.
Rezultă că avocatul reclamantului putea declara calea de atac fără a avea nevoie de un nou
mandat, nefiind niciun temei pentru anularea apelului pentru lipsa dovezii calității de reprezentant al
reclamantului. La cererea de apel s-a atașat o nouă împuternicire, în baza aceluiași contract de
asistență juridică, pentru reprezentare în fața Curții de Apel Suceava.
Pe de altă parte, conform art. 37, art. 38 și art. 43 din Codul civil capacitatea de exercițiu,
adică aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile, începe la împlinirea vârstei de 18
ani, neavând această capacitate interzisul judecătoresc. Însă reclamantul a fost pus sub interdicție
prin sentința civilă nr. 2908/5.10.2018 a Judecătoriei Suceava, ulterior formulării cererii de apel,
până atunci fiind prezumat că are capacitate de exercițiu chiar dacă s-a emis anterior un certificat de
handicap.
În ceea ce privește prevederile art. 1205 Cod civil potrivit cărora contractul încheiat de o
persoană pusă ulterior sub interdicţie poate fi anulat dacă, la momentul când actul a fost făcut,
cauzele punerii sub interdicţie existau şi erau îndeobşte cunoscute, Curtea constată că nu s-a făcut
dovada anulării contractului de asistență juridică pentru lipsa discernământului reclamantului,
anularea neintervenind automat în momentul punerii sub interdicție, fapt ce rezultă din modul în care
este redatat textul citat care prevede că ”poate fi anulat”.
Pentru aceste considerente excepția va fi respinsă ca nefondată.
La termenul de judecată din 11.12.2018 Curtea a pus în discuție din oficiu excepția
inadmisibilității apelului incident declarat de reclamant, pe care o va soluționa cu prioritate
conform art. 248 alin. 1 C.proc.civ.
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Conform art. 472 alin. 1 Cod procedură civilă, intimatul este în drept, după împlinirea
termenului de apel, să formuleze apel în scris, în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de
partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanțe.
Cererea se poate face până la prima zi de înfăţişare.
Potrivit art. 460 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă o cale de atac poate fi exercitată
împotriva unei hotărâri numai o singură dată, dacă legea prevede același termen de exercitare pentru
toate motivele existente la data declarării acelei căi de atac.
Împrejurarea că apelul incident nu este pus la îndemâna apelantului principal drept o cale de
atac subsidiară, generată de apărările părţii adverse din apel sau chiar din întâmpinare, o dovedeşte
însuşi conţinutul normei sus-citate – care se referă la apelul incident ca fiind mijlocul procedural pus
la dispoziţia intimatului (legiuitorul neavând în vedere sintagma ,,oricare dintre părţi’’), la un
moment la care acestuia i-a expirat termenul pentru formularea propriei căi de atac (în caz contrar
apelul său fiind unul principal), cât şi condiţionalitatea dedusă din art. 472 alin. 2 Cod proc. civilă în
privinţa soluţionării celor două căi de atac, una principală şi cealaltă adiţională. Argumentul că
fiecare parte din apel este ,,intimat’’ în apelul părţii adverse nu este unul care să permită interpretarea
duală a normei sus-citate. O viziune contrară interpretării reţinute în această soluţie atrage
posibilitatea contestării pe cale indirectă, a doua oară, a aceleiaşi hotărâri judecătoreşti, cu
completarea motivelor propriului apel principal peste termenul conferit de art. 215 din Legea nr.
62/2011 coroborat cu art. 468 alin. 1 teza II din Codul de procedură civilă, ceea ce nu putea însă
reprezenta voinţa legiuitorului. În realitate, legea a urmărit să pună la dispoziţia intimatului şansa
reformării hotărârii atacate doar de partea adversă, pentru care intimatul nu a înţeles să formuleze în
termenul legal apel principal; această şansă, cât şi argumentele dezvoltate, pot genera interesul
apelantului principal de a-şi susţine în continuare calea de atac sau dimpotrivă, de a se desista de
judecata ei – pentru a lăsa fără efecte şi apelul incident. Rezultă, astfel, că apelul incident nu este pus
la dispoziţia apelantului principal pentru a-și completa motivele de apel în raport de apărările
intimatului.
În concluzie, în temeiul prevederilor art. 457 alin. 1 și art. 460 C.proc.civ., Curtea va respinge
apelul incident formulat de reclamant ca inadmisibil.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 C.pr.civ.,
stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în
cauză, Curtea reţine următoarele:
1. Apelul principal al reclamantului
Prin cererea de chemare în judecată ce face obiectul prezentei cauze s-a solicitat atragerea
răspunderii patrimoniale a angajatorului față de salariat.
În ceea ce priveşte condiţiile atragerii răspunderii patrimoniale a angajatorului pentru
prejudiciul material și moral, astfel cum rezultă din interpretarea art. 253 alin. 1 C. muncii, pentru
obligarea angajatorului la plata despăgubirilor solicitate de salariat este necesară întrunirea
cumulativă a elementelor răspunderii civile contractuale respectiv fapta ilicită, prejudiciul, legătura
de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia angajatorului, cu particularităţile determinate de
specificul raporturilor juridice de muncă.
Fapta ilicită a angajatorului constă în executarea necorespunzătoare sau în neexecutarea
unei/unor obligaţii concrete pe care acesta şi le-a asumat sau care îi incumbă conform legii. În speță,
fapta ilicită imputată fostului angajator al reclamantului este necomunicarea și nepredarea cu rea credinţă a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2012 - 2013 şi a contractului de
asigurare pentru pierderea licenţei şi deces a salariaţilor ROMATSA, încheiat pe aceeaşi perioadă.
Faptul că aceste documente nu au fost comunicate de angajator reclamantului, deși acesta avea
această obligație legală, s-a stabilit în mod definitiv prin sentinţa civilă nr. 1449 din 29.09.2015 a
Tribunalului Suceava, astfel încât fapta ilicită a angajatorului a fost dovedită.
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Prejudiciul reprezintă efectul negativ al faptei ilicite asupra persoanei şi trebuie să fie cauzat
salariatul în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. El poate fi actual
sau viitor, dar cert, adică sigur atât în privinţa existenţei cât şi posibilităţilor de evaluare.
Prejudiciul material invocat ar fi neplata primei de asigurare în sumă de 250.000 Euro, în
temeiul contractului de asigurare încheiat de ROMATSA pentru salariații săi, ca urmare a intervenirii
riscului asigurat, reclamantul pierzându-şi licenţa în urma îmbolnăvirii cu pierderea capacităţii de
muncă potrivit susținerilor sale.
Primă instanță a apreciat că în fapt prejudiciul pretins nu este cert, ci eventual.
Se reține că potrivit art. 181 din Contractul colectiv de muncă al ROMATSA pentru protecția
socială a CTA, PMO, PTO, PCO precum și a personalului tehnic din AC care pentru ocuparea
postului necesită licență la zi în situația pierderii certificatului/brevetului și/sau autorizației/licenței
din motive neimputabile salariatului, PS va colabora în vederea încheierii și/sau reînnoirii de către
ATA a unui contrat de asigurare cu o firmă specializată, în vederea compensării drepturilor bănești
pe care le-ar fi avut dacă ar fi activat la locul de muncă și pe funcția respectivă pentru o perioadă de
3 ani de la pierderea dreptului de a profesa. Art. 37 din Regulamentul intern al ROMATSA (fila 196
ds. fd. vol. II) prevede că aceasta încheie asigurări pentru risc de accidente și boli profesionale, în
condițiile legii, pentru toți salariații.
În temeiul acestor dispoziții pârâta și-a respectat obligația asumată de a încheia contract de
asigurare pentru salariații săi (filele 54-80 ds. fd. vol. I, 248-286 ds. fd. vol. II). Potrivit acestuia,
riscul asigurat este pierderea licenței/ brevetului/ certificatului de funcționare emis de Autoritatea
Aeronautică Civilă Română, iar asiguratul (ROMATSA) trebuie să notifice Asigurătorul în termen
de 30 de zile de la producerea evenimentului. Asigurătorul va determina pierderea împreună cu
agentul de asigurări al Asiguratului sau împreună cu persoana împuternicită de acesta din urmă iar
ulterior asigurătorul va plăti despăgubirea în Euro angajatului asigurat în cel mult 60 de zile de la
momentul la care s-a produs riscul.
Reclamantul apelant susține în cererea de chemare în judecată că riscul asigurat s-a produs,
reclamantul pierzând licența în urmă îmbolnăvirii cu pierderea capacității de muncă. Curtea reține că
în speță nu s-a făcut dovada pierderii licenței de către reclamant (în condițiile în care brevetul de
personal de protecția navigației aeriene și telecomunicații emis reclamantului de către Autoritatea
Aeronautică Civilă Română, depus la dosar, poartă mențiunea valabilității până la data de
23.10.2014), însă în prezenta cauză nu trebuie să se stabilească dacă în temeiul contractului de
asigurare reclamantul putea sau nu să obțină despăgubirea prevăzută de acesta la intervenirea riscului
asigurat pentru că nu plata acesteia face obiectul cauzei, ci trebuie să se stabilească dacă fapta ilicită
imputată angajatorului a determinat efectul negativ pretins, neîncasarea sumei de 250.000 de lei.
La data de 17.01.2013 se emite un aviz medical în care se menționează că reclamantul este
inapt pentru serviciul operațional în siguranța traficului aerian. La data de 21.01.2013 se emite
decizia medicală nr. 164 prin care se stabilește că reclamantul are capacitatea de muncă pierdută în
totalitate. Prin decizia nr. 8 din 25.01.2013 a directorului DSNA se dispune încetarea contractului de
muncă al reclamantului începând cu 22.01.2013 având în vedere decizia medicală și cererea de
pensionare a reclamantului. Nu există dovezi că această decizie a fost contestată. Anterior acesteia, la
23.01.2013, DSNA face o adresă către ROMATSA - Administrația Centrală în care se arată că se
transmit documentele în vederea declanșării procedurii în caz de pierdere a licenței pentru reclamant.
Nu există dovezi că această procedură a fost continuată, în condițiile în care contractul de muncă al
reclamantului a încetat.
În apel se susține că era în sarcina pârâtei să finalizeze demersurile începute privind pierderea
licenței reclamantului. Curtea reține că nu asta este fapta ilicită imputată pârâtei prin cererea de
chemare în judecată, astfel că nu se impune a se analiza dacă această obligație incumba sau nu
pârâtei.
De asemenea, se arată că nu i se poate imputa reclamantului neparcurgerea unei proceduri
despre care nu i s-au furnizat informații făcând trimitere la motivarea primei instanțe privind
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prevederea din contractul de asigurare a autorității competente să retragă licența. Raportat însă la
fapta imputată, în contractul de asigurare nu era prevăzută o procedură de retragere a licenței de către
AACR. Reclamantul apelant invocă și faptul că pârâta ROMATSA trebuia să notifice asigurătorul
despre producerea riscului asigurat în termen de 30 de zile. Astfel cum s-a mai arătat, fapta ilicită
imputată este că nu a predat cele două documente, iar nu că angajatorul nu ar fi efectuat procedura
prevăzută în contratul de asigurare.
Față de cele reținute, nu este cert că reclamantul ar fi obținut despăgubirea pretinsă în temeiul
contratului de asigurare încheiat de ROMATSA pentru pierderea licenței/brevetului atât timp cât nu
s-au făcut demersuri pentru încasarea acesteia. Instanța nu poate specula asupra șanselor pe care le-ar
fi avut reclamantul să obțină suma pretinsă dacă s-ar fi făcut demersurile necesare, astfel că nu se
poate reține că prejudiciul este cert.
Pe de altă parte, nu se poate reține că există o legătură de cauzalitate între fapta ilicită,
nepredarea contractului colectiv de muncă și a contractului de asigurare încheiat de ROMATSA
pentru salariații săi, și neobținerea sumei asigurate. Astfel cum s-a reținut, contractul colectiv de
muncă prevedea doar obligația de a încheia contractul de asigurare, deci dacă i s-ar fi comunicat la
data cererii sale, doar în temeiul acestuia, reclamantul nu ar fi putut obține vreo despăgubire.
Referitor la necomunicarea contractului de asigurare, reclamantul nu justifică în fapt ce demersuri
concrete ar fi putut întreprinde în temeiul acestui contract pentru a obține suma asigurată.
În concluzie, nu s-a dovedit că, dacă pârâta și-ar fi îndeplinit obligația legală de a comunica
reclamantului cele două documente, acesta ar fi obținut suma asigurată pretinsă.
Cum condițiile pentru atragerea răspunderii patrimoniale trebuie îndeplinite cumulativ,
Curtea constată că nu se mai impune a se analiza condiția existenței vinovăției.
Față de ce reținute, nu erau utile soluționării cauzei probele solicitate prin cererea de apel
respectiv efectuarea unor adrese pentru a se comunica dacă ROMATSA ar fi sesizat AACR pentru
declanșarea procedurii de pierdere a licenței (astfel cum s-a arătat, fapta ilicită imputată nu a fost că
n-ar fi continuat această procedură) și ca AACR să comunice informații privind data și motivul
încetării brevetului acordat reclamantului (întrucât fapta ilicită imputată nu a fost neefectuarea
procedurii prevăzută în contractul de asigurare în situația retragerii brevetului pentru a se verifica
dacă această situație a intervenit).
În ceea ce privește prejudiciul moral pretins, acesta se defineşte ca fiind orice atingere adusă
acelor valori ale individului care îi definesc personalitatea, respectiv existenţa fizică a persoanei,
integritatea corporală şi sănătatea, sensibilitatea fizică şi psihică, sentimentele sale, cinstea, onoarea,
demnitatea, prestigiul profesional şi alte valori asemănătoare.
Reclamantul a invocat că prin necomunicarea documentelor menționate i-au fost lezate
sănătatea, integritatea psihică şi demnitatea, fiind necesare nenumărate deplasări şi cereri, ocazii cu
care a fost tratat cu dispreţ, fiindu-i produse sentimente de frustrare şi suferinţe de către angajator.
Susținerile reclamantului privind lezarea sănătății și a integrității psihice prin necomunicarea actelor
nu sunt dovedite. Contrar aprecierii acestuia, nu este suficient să se facă dovada faptei ilicite, ci și a
faptului că din cauza acestei fapte s-a adus atingere drepturilor nepatrimoniale invocate.
În ceea ce privește lezarea demnității, Curtea reține că dreptul la demnitate este reglementat
în art. 72 alin. 1 din Codul civil, în timp în alineatul 2 al aceluiaşi articol se indică conţinutul acestui
drept, ce cuprinde onoarea şi reputaţia unei persoane şi interdicţia de a produce o atingere fără
consimţământul titularului sau fără autorizarea prevăzută de art. 75 din Codul civil.
În doctrină, se apreciază că graniţa dintre onoare şi reputaţie este destul de greu de stabilit, ele
putând fi considerate două faţete ale dreptului la demnitate, decât două elemente distincte care
compun acest drept. Onoarea este un sentiment complex, determinat de percepţia pe care fiecare
persoană o are despre demnitatea sa (adică despre probitatea sa morală), în timp ce reputaţia
înseamnă felul în care o persoană este considerată în societate. Reputaţia poate să varieze de la o
persoană la alta. Reputaţia nu este înnăscută, ci este, de cele mai multe ori, dobândită, prin modul
exemplar în care persoana se comportă în viaţa privată sau în cea socială. Astfel, orice atingere adusă
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demnităţii omului şi implicit, reputaţiei sale, îl expune pe acesta excluderii într-o măsură mai mare
sau mai mică din sfera relaţiilor sociale.
Curtea apreciază că onoarea unei persoane nu este afectată prin comunicarea cu o mare
întârziere și în urma unor demersuri în justiție a unor documente care i-ar fi fost necesare potrivit
aprecierii sale, neavând legătură cu integritatea sa morală. În ceea ce privește reputația, nu s-a indicat
cum ar fi fost afectată prin aceeași faptă a angajatorului.
Curtea mai reține, privitor la sarcina probei, că deși în conformitate cu dispoziţiile art. 272 C.
muncii în cazul conflictelor de muncă sarcina probei revine angajatorului, totuşi salariatul care
pretinde despăgubiri în temeiul art. 253 C. muncii trebuie să facă dovada întrunirii condiţiilor
răspunderii civile contractuale, conform art. 249 din Codul de procedură civilă, or, în speță, astfel
cum a reținut corect și prima instanță, reclamantul nu a făcut dovada întrunirii cumulative a
condițiilor pentru atragerea răspunderii patrimoniale a fostului angajator, astfel încât în mod corect sa respins cererea de chemare în judecată.
Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ., Curtea
va respinge apelul ca nefondat.
2. Apelul pârâtei vizează admiterea în parte a cererii de obligare a reclamantului la plata
cheltuielilor de judecată de la prima instanță.
Potrivit art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, partea care pierde procesul va fi
obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Din aceste
dispoziții rezultă că o primă condiție pentru ca partea să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată
este ca acesta să piardă procesul.
Or, cu privire la suma de 338,76 lei, reprezentând servicii taxi de la Curtea de Apel Suceava –
Iaşi de unde consilierul juridic a luat avionul, Curtea reține că deplasarea s-a efectuat pentru termenul
de judecată din data de 9.11.2017, astfel cum se arată chiar în nota justificativă a pârâtei în dosarul
nr. 4455/86/2017/a1 al Curții de Apel Suceava având ca obiect apelul declarat de pârâtele Regia
Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian R.A. – ROMATSA şi Administraţia
Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. – Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană
B. împotriva încheierii din 9 octombrie 2017, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia I civilă în
dosar nr. .../86/2017.
Prin decizia civilă nr. 951/9.11.2017 a Curții de Apel Suceava, s-a schimbat în parte
încheierea și s-a admis în principiu cererea de chemare în garanţie a SC C. Asigurare-Reasigurare
S.R.L. şi D.. În motivarea instanței de apel s-a arătat că: ”În ce priveşte solicitarea apelantelor de
acordare a cheltuielilor de judecată, având în vedere că în etapa apelului s-a stabilit doar
admisibilitatea în principiu a cererii de chemare în garanţie, nu şi caracterul întemeiat al acesteia,
Curtea reţine că apelantele nu au “câştigat procesul”, iar intimaţii nu au “pierdut procesul”, astfel
încât, faţă de dispoziţiile art. 453 alin. 1 C.pr.civ. nu pot fi acordate în această etapă cheltuieli
procesuale.” Rezultă că aceste cheltuieli trebuiau acordate în funcție de soluția finală dată cererii de
chemare în garanție.
Or, cererea de chemare în garanție a fost respinsă de prima instanță pentru lipsa calității
procesuale pasive a chemaților în garanție, dispoziție neatacată de pârâtă în apel. Prin urmare, nu se
poate susține că în ceea ce privește cererea de chemare în garanție pârâta care a formulat cererea a
câștigat procesul, astfel că nu există temei legal pentru acordarea acestor cheltuieli. În concluzie, în
mod corect prima instanță nu a dispus obligarea reclamantului la plata acestei sume cu titlu de
cheltuieli de judecată, pentru considerentele arătate însă de instanța de apel.
Prima instanță a mai reținut că nu s-a făcut dovada plăţii biletelor de avion, cu excepţia celui
în valoare de 366 lei aferent termenului din 9.10.2017, considerente criticate de pârâta apelantă.
Analizând înscrisurile atașate cererii de acordare a cheltuielilor de judecată Curtea constată, ca și
prima instanță, că din acestea nu rezultă care este cuantumul sumei plătite pentru biletele de avion.
La dosar s-a depus ”Desfășurător propunere financiară” cu o serie de tarife practicate de TAROM
pentru deplasări cu întoarcere în aceeași zi sau cu întoarcere în a 3-a zi sau în următoarele pentru
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diverse rute, dar acest înscris nu face dovada sumei achitate către TAROM de ROMATSA pentru
deplasarea consilierului juridic. De asemenea la dosar s-au depus în copie tichetul de îmbarcare, în
care nu se menționează prețul biletului, și chitanța biletului electronic, în care de asemenea nu este
menționată suma plătită, la rubrica ”Suma totală” precizându-se ”IT Fare”.
Referitor la înscrisurile depuse o dată cu cererea de apel pentru dovada acestor cheltuieli,
Curtea reține că sunt irelevante întrucât potrivit prevederilor art. 452 C.proc.civ. partea care pretinde
cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai
târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Prin acest text legal se stabileşte un
termen pentru administrarea probelor referitoare la cheltuielile de judecată, respectiv până la
închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei
Cu privire la diurna solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată, Curtea constată că instanța de
fond a pronunţat o soluţie corectă, întrucât categoria de cheltuieli pretinsă de pârâtă a fi recuperată în
temeiul art. 453 C.proc.civ. nu poate fi inclusă în sfera celor apreciate ca fiind ocazionate de proces,
în sensul legii procesual civile.
Astfel, conform art. 451 alin. 1 C.proc.civ. cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare
de timbru și timbru judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în
condițiile art. 330 alin. 3, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de
necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice
alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.
Cum diurna consilierului juridic al părții nu este printre cheltuielile enumerate expres de cod,
trebuie să se stabilească dacă aceasta cheltuială este necesară pentru buna desfășurare a procesului.
Or, în speţă, cheltuielile cu diurna consilierului juridic nu au fost determinate direct de existenţa
procesului.
Astfel, potrivit art. 3 alin.(2) și art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic, consilierul juridic angajat în muncă are statut de salariat,
având, între atribuţii, pe aceea de a asigura reprezentarea juridică persoanei cu care are raporturi de
muncă.
Conform art. 13 şi 60 alin.(1) din Statutul profesiei, pentru activitatea depusă, consilierul
juridic are dreptul să fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care stă la
baza exercitării profesiei faţă de beneficiar, în speță contractul de muncă. Potrivit art. 60 alin.(2),
deosebit de remuneraţia de bază astfel stabilită, în considerarea specificului muncii şi a importanţei
sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 53/2003, consilierul juridic
poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate (atunci când
executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil) şi clauza de
confidenţialitate.
Potrivit art. 43 şi 44 din Codul muncii, delegarea reprezintă exercitarea temporară, din
dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de
serviciu în afara locului său de muncă. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport
şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul
colectiv de muncă aplicabil.
Prin urmare, consilierul juridic este un salariat care îşi desfăşoară activitatea conform
contractului de muncă şi fişei postului, fiind ținut de obligaţia asumată de a-şi îndeplini atribuţiile ce
îi revin, în aceste atribuţii fiind inclusă şi obligaţia de reprezentare juridică a societăţii în litigiile cu
terţii. Îndeplinirea acestei obligaţii în afara locului său de muncă reprezintă un aspect ce ţine de
executarea contractului său de muncă, independent de orice împrejurare extrinsecă acestuia, cum este
existenţa, la un moment dat, a unui litigiu în care angajatorul este antrenat şi indiferent de modul de
soluţionare a acestui litigiu, dat fiind că obligaţia de reprezentare este o obligaţie de diligenţă şi nu de
rezultat.
Astfel, se constată că obligaţia de plată a drepturilor salariale în calitate de angajator nu îşi are
izvorul în litigiul pendinte, ci derivă din raportul juridic de muncă. În consecinţă, cheltuielile
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salariale, care includ şi indemnizația de delegare, nu reprezintă o cheltuială ocazionată de
desfășurarea unui anume proces, ci obligația corelativă a angajatorului în orice situaţie în care este
vorba de prestarea muncii pentru care a fost angajat salariatul, în cauză activitatea de consilier
juridic. Acesta poate beneficia, potrivit specificului activităţii, de o clauză de mobilitate remunerată
cu un adaos la salariul de bază sau de un drept salarial suplimentar pentru ziua de deplasare, care
acoperă efortul salariatului de a desfăşura aceeaşi activitate într-o altă localitate, indemnizație a cărei
acordare este condiționată de depăşirea unei limite temporale în executarea acelei activităţi.
În consecinţă, ceea ce pretinde pârâta apelantă nu sunt cheltuieli efectuate exclusiv în
considerarea procesului judiciar, cum ar fi cheltuieli de transport sau cazare, ci drepturi salariale pe
care aceasta le achită propriului salariat în exercitarea sarcinilor sale de serviciu, astfel că acestea
exced noţiunii de cheltuieli de judecată astfel cum aceasta este reglementată de legislaţia procesual
civilă.
În raport de cele reținute, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ. va respinge apelul pârâtei ca
nefondat. Faţă de această soluţie, va respinge, ca nefondată, cererea pârâtei apelante de acordare a
cheltuielilor de judecată din apel.
12. Condițiile răspunderii disciplinare. Încălcarea dispozițiilor regulamentului intern.
Rezumat:
În speţă, rezultă depăşirea atribuţiilor de serviciu de către reclamant, iar, prin fapta sa,
reclamantul a încălcat dispoziţiile Regulamentului intern, al căror conţinut nu a fost contestat de
acesta. Fapta reclamantului de a nu preda cheia de acces la aparatura tehnico-medicală
reprezentantului firmei cu care unitatea are încheiat contract de service, reprezintă, asumarea unor
calităţi neconforme cu postul său, interferarea cu obligaţiile contractuale asumate de unitate ce-ar fi
putut prejudicia interesul financiar al spitalului, punerea în pericol a bunei desfăşurări a activităţii
şi nerespectarea unui ordin direct al conducătorului unităţii.
(Decizia nr. 1273 din 5.12.2019, dosar nr. 969/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea introdusă pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 17.04.2018 reclamantul A. a
chemat în judecată pe pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă B. solicitând anularea deciziei de
sancţionare nr. 267 din 15.03.2018 şi comunicată la data de 19.03.2018, precum şi acordarea de
daune morale în cuantum de 1 leu. A mai solicitat plata cheltuielilor de judecată.
În fapt, a arătat că a început să lucreze în anul 1984 la fosta C., ocupându-se de atunci de
mentenanţa şi repararea aparaturii medicale din spitale, desfăşurându-şi activitatea în sediul
maternităţii. Începând cu anul 2007 deţine Autorizaţia de liberă practică nr. 23 ce îi permite să
profeseze ca tehnician de aparatură medicală.
În anul 2003 s-a încheiat un contract între Spitalul ... Elveţia şi pârâta din prezenta cauză, prin
care s-au oferit, spre folosinţă gratuită, o serie de aparate de sterilizare, fiindu-i predată cheia service.
Utilizarea acestor bunuri a fost permisă doar prin intermediul său, fiindu-i plătit cursul de
specializare în repararea acestor aparate de către spitalul din Elveţia.
Începând cu data de 06.09.2017, conducerea spitalului a hotărât să încheie un contract cu o
societate comercială care să se ocupe de repararea acestor aparate, până la acea dată el fiind
responsabil de buna lor funcţionare.
A arătat că aşa cum rezultă şi din înscrisurile pe care le-a depus la dosar, la momentul intrării
în vigoare a contractului, aparatul respectiv funcţiona, aspect ce a fost îndepărtat de către membrii
comisiei de disciplină.
În data de 20.09.2018 a însoţit reprezentantul firmei ce trebuia să se ocupe de repararea
aparatului, însă i-a explicat că nu poate înmâna cheia service, întrucât cheia service se înmânează de
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către firma constructoare doar persoanelor care au absolvit un curs de specializare la sediul ei, pentru
a evita eventualele accidente cu victime, fiind o instalaţie sub presiune cu pericol crescut în
funcţionare de aceea aşa cum a mai arătat, folosinţa acestor aparate a fost condiţionată de
intermedierea sa.
A explicat direcţiunii că nu îşi asumă o astfel de răspundere şi, dacă se insistă să predea
această cheie către reprezentantul firmei, va trebui să se întocmească un proces verbal în acest sens,
lucru care s-a şi întâmplat.
A arătat că atitudinea sa corectă, susţinută şi de mail-ul primit de la direcţiunea spitalului
elveţian, a deranjat conducerea spitalului, ce a decis să îl sancţioneze, fără a avea vreun motiv
întemeiat.
A mai arătat că are cu toţi colegii de serviciu o relaţie de muncă extraordinară şi apreciază că
sancţionarea sa în mod abuziv i-a adus un prejudiciu de imagine nejustificat, sens în care a solicitat
obligarea intimatei la plata sumei de 1 leu, cu titlul de daune morale, conform art. 253 Codul Muncii.
A mai arătat că nu este singura decizie abuzivă împotriva sa, instanţa anulând o astfel de
sancţiune împotriva sa, hotărâre ce a rămas definitivă prin respingerea apelului în ds. nr.
441/40/2017.
În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri si cu martori.
În drept, a invocat prevederile dispozițiilor art. 253, 266 şi urm. din Codul muncii şi 453 Cod
procedură civilă.
La cerere au fost anexate înscrisuri.
Pârâtul Spitalul Judeţean de Urgenţă B. a depus la dosar întâmpinare, arătând că reclamantul
A. este salariatul unităţii, desfăşurându-şi activitatea în funcţia de tehnician în cadrul
Compartimentului supraveghere aparatură medicală şi monitorizare firme de mentenanţă din cadrul
Biroului tehnic.
Prin Decizia nr. 267/2018 reclamantul a fost sancţionat cu „reducerea salariului de bază pe o
durată de 2 luni cu 10%”, conform prevederilor art. 248 alin. 1 lit. c) din Codul muncii.
Sancţiunea a fost dată de depăşirea atribuţiilor de serviciu.
Prin referatul nr. 42285/22.09.2017, Comisia de disciplină a fost sesizată asupra refuzului
reclamantului de a permite accesul firmei de mentenanţă la aparatul de sterilizare Ecoline din Secţia
exterioară OG, prin nepredarea cheii service în data de 20.09.2017.
La referat s-au ataşat declaraţiile reprezentantului firmei de mentenanţă, ale asistenţilor
prezenţi la Sterilizare şi ale salariaţilor Biroului tehnic asupra incidentului din 20.09.2017, conform
cărora reclamantul a refuzat predarea cheii Service a aparatului Ecoline către reprezentantul firmei
de mentenanţă pentru constatarea defecţiunii. A menţionat că el este împuternicit de proprietarul
aparatului, Spitalul din Elveția, pentru intervenţii la aparate. Cheia Service a aparatului este
personală, dată de producătorul acestuia. Aceasta a fost predată managerului pe bază de procesverbal în data de 20.09.2017.
În notele de relaţii nr. 43836/03.10.2017 şi nr. 47899/27.10.2017 transmise Comisiei de
disciplină, referitor la acuzele de refuz a predării cheii Service ale aparatelor Ecoline şi permiterea
accesului reprezentantului firmei de mentenanţă pentru constatarea defecţiunilor, reclamantul a arătat
că:
- în data de 20.09.2017 l-a însoţit pe reprezentantul firmei de service/mentenanţă la
Sterilizarea secţiei exterioare OG, la solicitarea managerului unităţii. Faţă în faţă cu aparatele
Ecoline, reclamantul a observat că reprezentantul firmei de service/ mentenanţă nu avea cunoştinţe
tehnice despre aceste aparate, motiv pentru care l-a informat asupra faptului că uşile de acces pentru
service ale aparatelor au cheie care i-a fost predată de producător după absolvirea cursurilor de
specializare şi că i-o va înmâna când va absolvi şi el aceste cursuri.
- reprezentantul firmei de service/mentenanţă l-a ameninţat şi a plecat, iar după o perioadă de
timp a fost chemat din nou la sterilizare, moment în care managerul unităţii i-a solicitat predarea
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cheii Service ale aparatelor către reprezentantul firmei de service/ mentenanţă cu care spitalul are
încheiat contract;
- a refuzat, explicând managerului că această cheie Service este proprietatea spitalului
elveţian şi i-a fost dată în folosinţă în nume personal de firma producătoare după absolvirea
cursurilor de specializare plătite de spitalul elveţian, el fiind parte din contractul de dare în folosinţă
din 2003 şi obligat să menţină în funcţiune aparatele pe o perioadă de 15 ani, ceea ce a reuşit în
ultimii 14 ani;
- aparatul a fost disponibil oricărui operator, dar era defect, defecţiunea apărând în timpul
contractului cu firma a cărui reprezentant se prezentase în ziua de 20.09.2017;
- cheia Service a fost predată pe bază de proces-verbal managerului unităţii, salariatul
delimitându-se de orice posibil eveniment viitor, responsabilitatea revenind managerului şi şefului
serviciului RUNOS (semnatari ai procesului-verbal de predare-primire cheie Service);
- a anunţat proprietarul, spitalul elveţian, care, printr-o adresă din 18.10.2017 a menţionat că
sunt proprietarii aparatului şi au permis utilizarea acestuia doar prin intermediul domnului A.
A ataşat confirmarea cursului de specializare efectuat la firma producătoare a aparatelor,
contractul de dare în folosinţă din 2003 semnat de spitalul elveţian şi fostul Spital de OG, autorizaţia
de liberă practică, adresa spitalului elveţian din 18.10.2017.
Comisia de disciplină analizând înscrisurile depuse (referatul de sesizare şi anexele sale,
Notele de relaţii ale domnului tehn. A. şi anexele acesteia, Raportul 39110/04.09.2017 a Biroului
Juridic referitor la abilitatea salariatului tehn. A. de a emite acte valabile de
întreţinere/reparaţii/service a aparatelor medicale în baza autorizaţiei de liberă practică) a înlăturat
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile, concluzionând că salariatul
și-a depăşit atribuţiile de serviciu, manifestându-se ca proprietar indirect al acestor aparate,
neconsiderând că este în obligaţia sa să raporteze persoanelor ierarhic superioare pentru luarea lor în
evidenţă, în aceste condiţii Spitalul neputând încheia Contract de service şi mentenanţă pentru
aparatura respectivă.
A arătat că prin Raportul nr. 39110/04.09.2017, s-a constatat că salariatul nu îndeplineşte
condiţiile legale pentru a emite acte valabile de întreţinere/reparaţii/service ale aparatelor medicale
având în vedere dispoziţiile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical şi menţiunile din
Autorizaţia de liberă practică nr. 23/2007, ţinând cont de faptul că spitalul nu este o unitate autorizată
conform O.U.G. nr. 83/2000 sau art. 927 al Legii nr. 95/2006.
În acelaşi Raport s-a arătat că în contractul de susţinere financiară încheiat de fostul Spital
OG cu Spitalul din Elveția în anul 2003, nu se face nicio referire la un eventual transfer de
proprietate după 15 ani de utilizare, nici dacă întreţinerea/reparaţiile se vor face de către
responsabilul aparaturii tehnico-medicale - reclamantul A.
Comisia de disciplină a întocmit Raportul nr. 7616/16.02.2018, constatând că faptele pentru
care reclamantul a fost cercetat constituie abatere disciplinară şi propunând sancţionarea acestuia.
Având în vedere că propunerea din raportul de cercetare disciplinară este doar un punct de
vedere a comisiei de cercetare disciplinară, conducătorul unităţii, respectiv managerul, conform art.
29 din Regulamentul intern, prin rezoluţia dată, a stabilit ca sancţiune disciplinară „reducerea
salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 10%”, conform art. 248 alin. 1 lit. c) din Codul muncii,
considerând că, la sancţiunea propusă, comisia de cercetare disciplinară nu a ţinut cont de sancţiunile
aplicate anterior şi de următoarele considerente:
- aparatele din contractul de dare în folosinţă încheiat în 2003 cu Spitalul din Elveția au fost
înregistrate în evidenţele contabile abia în anul 2015, spitalul fiind obligat să aibă o evidenţă a
aparaturii medicale, iar pentru aparatele puse în funcţiune şi utilizate fiind obligat să asigure
verificarea periodică, întreţinerea şi repararea dispozitivelor medicale cu unităţi avizate pentru
efectuarea acestor servicii, persoane fizice sau juridice pentru care s-a emis avizul de către Agenţia
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Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (Legea nr. 95/2006, art. 927, art. 933,
O.U.G. nr. 83/2000);
- contractul de service cu societatea D. a fost încheiat în 06.09.2017, pentru prima dată pentru
aparatele Ecoline, astfel că afirmaţia salariatului că defecţiunea a apărut în timpul contractului cu
această firmă este neadevărată;
- deşi a susţinut că este abilitat de proprietar şi specializat de producător pentru a menţine în
funcţiune aparatele Ecoline, salariatul tehn. A. nu a reparat/nu a întreprins demersurile necesare
reparării aparatului defect;
- prin refuzul său de a permite accesul reprezentantului firmei cu care unitatea are încheiat
contract, salariatul și-a asumat calităţi neconforme cu postul său, interferând cu obligaţiile
contractuale asumate de unitate ce-ar fi putut prejudicia interesul financiar al spitalului, punând în
pericol buna desfăşurare a activităţii de sterilizare de la secţia exterioară OG şi nu a respectat un
ordin direct al conducătorului unităţii.
A solicitat să se reţină faptul că în cererea de chemare în judecată reclamantul nu
menţionează niciun motiv şi niciun temei legal pentru anularea decizei de sancţionare. Referitor la
solicitarea de daune morale, a arătat că reclamantul nu a adus niciun fel de dovezi care să susţină
îndeplinirea condiţiilor cumulative legale obligatorii pentru angajarea răspunderii civile contractuale,
respectiv: fapta ilicită, prejudiciu, legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia.
Cu privire la afirmaţia că Decizia contestată nr. 267/2018 nu este singura decizie abuzivă
aplicată lui, a arătat că instanţele de judecată au menţinut, la fond şi la apel, sancţionarea
reclamantului pentru absenţă de la serviciu (dosar nr. .../40/2017).
În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.
În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martori.
La întâmpinare au fost anexate înscrisuri.
Prin răspuns la întâmpinare reclamantul a arătat că susţinerile pârâtului sunt neadevărate.
Accesul la aparate a fost tot timpul liber, iar cheia despre care a discutat nu îngrădeşte accesul
niciunuia dintre operatorii sau firmele service calificate.
Aceasta cheie face diferenţa dintre persoanele calificate și cele necalificate de către firma E.,
fiindu-i înmânată cu obligaţia de a nu o înstrăina, pentru a evita accidentele cu victime, fie ele din
partea pacienţilor operaţi cu materiale sterilizate necorespunzător sau ale operatorilor medicali.
Conform atribuţiilor de serviciu din procedura P 111-01 punctul 8.5, ar fi trebuit să
supravegheze cum se desfăşoară reparaţiile și, dacă acestea sunt conforme cu realitatea, să semneze
la rubrica beneficiar din Raportul Service, emis de societate, alături de cineva din personalul
medical.
A arătat că nu avea obligaţia să acorde asistenţă tehnică firmelor service necalificate, cu atât
mai mult cu cât cheia service a făcut parte din trusa sa de scule și dispozitive care a fost cumpărată
de proprietarul aparaturii. Identic, ar fi trebuit să se regăsească în patrimoniul S.C. D. S.R.L. o cheie
similară, în cazul în care aceştia ar fi fost acreditaţi şi calificaţi în acest sens.
Aşa cum a arătat, a fost de acord să predea cheia, dar și responsabilitatea ce survine
proprietarului acestei chei în caz de accident. Prin urmare a fost încheiat procesul verbal între el și
manager. Nu putea preda cheia firmei și să rămână responsabil de eventualele greşeli, datorate lipsei
lor de pregătire profesională.
Astfel s-a gândit la interesul general al pacienţilor care nu au nicio culpă cu privire la
managementul defectuos de care pârâta beneficiază. A mai menţionat că pârâta nu are un drept de
proprietate asupra cheii service.
Pentru a evidenţia şi mai concret situaţia dezastruoasă în care se află pârâta din punct de
vedere al service-ului de care beneficiază această aparatură, a arătat că unul din cele două aparate și
anume Ecoline 2 este defect încă din 18 ianuarie 2018.
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A menţionat că acest aparat funcţionează pe toate programele mai puţin cel care verifica
calitatea sterilizării și anume programul Bowie-Dick, fiind evident că ceva nu funcţionează conform
cu programul din memoria autoclavului, firma reuşind să repare doar defecţiunile simple şi evidente.
A arătat că a fost acuzat de nenumărate ori că sabotează spitalul de către manager, fiindu-i
interzis accesul cu desăvârşire în Serviciul Sterilizare sub ameninţarea că va sancţiona personalul
sanitar care permite acest lucru. Această decizie a fost adusă la cunoştinţa celor prezenţi inclusiv
martorului ing. F. în data de 20.09.2017, după predarea cheii service .
Prin precizările depuse la data de 14.06.2018 pârâtul a arătat că în contractul de susţinere
financiară încheiat cu fostul Spital de OG cu Spitalul din Elveția în anul 2003 se specifică expres că
fostul Spital OG se obliga la întreţinerea curentă şi excepţională a aparatelor, dar nicăieri nu se
menţionează că întreţinerea, reparaţiile se vor face de către responsabilul aparaturii tehnico-medicale
respectiv de către reclamant.
După preluarea întregului patrimoniu a fostului spital din martie 2012 obligaţia de întreţinere
curentă şi excepţională i-a revenit pârâtului. Nici după această dată reclamantul nu a primit sarcini
pentru întreţinerea, reparaţia aparatelor de sterilizare ce fac obiectul contractului de susţinere
financiară din anul 2003.
De asemenea, nici din adresa din 18.10.2017 a Spitalului din Elveția nu se face vreo menţiune
că reclamantul ar fi cel care trebuie să asigure service-ul şi mentenanţa aparatelor.
De altfel, reclamantul nu a pus la dispoziţia comisiei de disciplină şi nici instanţei adresa pe
care a trimis-o Spitalului din Elveția după incidentul din septembrie 2017.
Referitor la certificatul emis de firma furnizoare a solicitat să se observe că reclamantul a
participat la un curs de pregătire tehnică a produselor de sterilizare, dar nu este specificat şi faptul că
acesta este autorizat de către firmă pentru întreţinere, reparaţii, service ale aparatelor. Presupunând că
a fost autorizat pentru aceasta în anul 2003, trebuia să se autorizeze şi conform prevederilor legale
din România pentru a putea întreţine, repara aparate de sterilizare - art. 927 al Legii nr. 95/2006 prin
intermediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.
Prin sentinţa civilă nr. 601 din 14 iunie 2018,Tribunalul Botoşani a admis în parte
contestaţia formulată de reclamantul A., împotriva Deciziei nr. 267/15.03.2018 emisă de pârâtul
Spitalul Judeţean B.; a anulat Decizia nr. 267/15.03.2018; a respins ca nefondate capetele de cerere
având ca obiect obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi a daunelor morale în cuantum
de 1 leu.
Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reţinut următoarele:
Reclamantul este angajat al unităţii pârâte desfăşurându-şi activitatea în funcţia de tehnician
în cadrul Compartimentului Supraveghere Aparatură Medicală şi Monitorizare Firme de Mentenanţă
din cadrul Biroului Tehnic.
Prin Decizia nr. 267 emisă la 15.03.2018 acesta a fost sancţionat cu reducerea salariului de
bază pe o durată de două luni cu 10% în baza prevederilor art. 248 alin. 1 lit. c din Codul muncii.
S-a reţinut că fapta ce constituie abatere disciplinară constă în depăşirea atribuţiilor de
serviciu prin refuzul de a permite accesul firmei de mentenanţă la aparatul de sterilizare Ecolane din
Secţia OG prin nepredarea cheii service a acestora, aspecte sesizate prin referatul nr. 42285 din
22.09.2017 şi declaraţiile anexate acestuia.
S-a arătat că prin referatul nr. 42285 din 22.09.2017 Comisia de Disciplină a fost sesizată
asupra refuzului reclamantului de a preda cheia service în data de 20.09.2017.
S-a arătat că prevederile încălcate sunt prevederile art. 32 pct. 2 lit. b, d, art. 21 alin. 2 lit. d,
h şi obligaţiile ce rezultă din dreptul angajatorului de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii şi
de a stabili atribuţii corespunzătoare fiecărui salariat, art. 20 alin. 1 lit. a, b din Regulamentul Intern;
art. 39 alin. 2 lit. c şi art. 40 alin. 1 lit. a şi b din Codul muncii.
Reclamantul a arătat că nu a existat un refuz propriu-zis în predarea cheii service, însă a
solicitat ca această predare să se facă în anumite condiţii care să-i ofere posibilitatea să fie înlăturată
147

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

răspunderea sa în împrejurarea în care în legătură cu utilizarea maşinii Sterilizator E. ar interveni
incidente.
Astfel cum rezultă din documentul înaintat la 18.10.2017 de Spitalul din Elveția în legătură
cu acest sterilizator s-a arătat că reprezintă proprietatea acestui din urmă spital care a permis
utilizarea maşinii doar prin intermediul reclamantul A. căruia i-a plătit cursul de specializare susţinut
de specialiştii E.
Reclamantul deţine autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sănătăţii Publice
Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului.
Prin Contractul de susţinere financiară intervenit între Spitalul din Elveția şi Spitalul de OG
s-a stabilit că Spitalul din Elveția rămâne proprietarul tuturor aparaturilor (sterilizator cu aburi E. tip
AS Vapofix 603, Spălătoare dezinfectante de instrumente BHT), la pct. 5 din Contract stabilindu-se
că se angajează să formeze personal sanitar al Unităţii de Sterilizare şi responsabilul aparaturii
tehnico-medicale, cu menţiunea că instalarea este garantată de către firma furnizoare E..
În cuprinsul contractului reclamantul figurează ca „responsabil aparatură tehnico-medicală”.
Faţă de aceste documente care confirmă susţinerile reclamantului potrivit cărora utilizarea
maşinii a fost permisă doar prin intermediul reclamantului de către proprietarul acestuia, instanţa a
reţinut că refuzul reclamantului de a preda cheia service la data de 20.09.2017 decât în anumite
condiţii, nu constituie abatere disciplinară în sensul art. 247 alin. 2 din Legea nr. 53/2003. Potrivit
acestui text de lege abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă
aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Potrivit art. 39 alin. 2 lit. c din Legea nr. 53/2003 „salariatului îi revine, în principal,
următoarele obligaţii:
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; ... „
iar potrivit art. 40 alin. 1 lit. a şi b „ (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii...”.
Prin modalitatea în care a acţionat reclamantul acesta nu a încălcat dreptul angajatorului de a
stabili organizarea şi funcţionarea unităţii şi de a stabili atribuţii corespunzătoare fiecărui salariat câtă
vreme acesta justifică atitudinea sa prin obligaţiile asumate prin contractul de susţinere financiară din
06.10.2003 confirmat prin adresa înaintată la 18.10.2017 de proprietarul aparatului.
De altfel, acesta astfel cum rezultă din procesul verbal din 20.09.2017 a şi predat cheia
service a aparatelor managerului spitalului cu menţiunea că îşi declină răspunderea pentru
evenimente în legătură cu aparatele Ecoline începând cu data de 20.09.2017 începând cu ora 14,30.
Faţă de cele menţionate mai sus instanţa a constatat că în mod greşit s-a reţinut de către
angajator că reclamantul şi-a depăşit atribuţiile de serviciu prin refuzul de a permite accesul firmei de
mentenanţă la aparatul de sterilizare prin nepredarea cheii service astfel că, a admis contestaţia
formulată şi a dispus anularea deciziei nr. 267 din 15.03.2018 emisă de către pârât.
În ceea ce priveşte pretenţiile formulate având ca obiect acordarea de daune morale în
cuantum de 1 leu instanţa le-a respins şi a apreciat că admiterea contestaţiei împotriva deciziei de
sancţionare disciplinară constituie o reparaţie suficientă pentru prejudiciul moral cauzat prin emiterea
acesteia.
Potrivit art. 249 Cod procedură civilă cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să
o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. Cum, reclamantul nu a făcut dovada
cheltuielilor de judecată suportate de prezenta cauză, au fost respinse şi aceste pretenţii ca nefondate.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâtul Spitalul Judeţean B.
Apelantul arată că prin sentinţa apelată, instanţa de fond în mod eronat a respins cererea
unităţii.
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Aşa cum a menţionat şi la instanţa de fond, în contractul de susţinere financiară încheiat de
fostul Spital OG cu Spitalul din Elveția în anul 2003 se specifică expres că fostul Spital OG se obligă
la întreţinerea curentă și excepţională a aparatelor, dar nicăieri nu se menţionează că
întreţinerea/reparaţii/service se va face de către responsabilul aparaturii tehnico - medicale –
reclamantul A.
Nici în adresa din 18.10.2017 a Spitalul din Elveția nu se face vreo menţiune că reclamantul
ar fi cel care trebuie să asigure service-ul şi mentenanţa aparatelor.
După preluarea întregului patrimoniu al fostului Spital OG în martie 2012, obligaţia de
întreţinere curentă şi excepţională a aparatelor a revenit Spitalului Judeţean de Urgenţă B., iar
reclamantul nu a primit sarcini pentru întreţinerea/reparaţiile/ service-ul aparatelor de sterilizare ce
fac obiectul contractului de susţinere financiară din 2003.
Instanţa de fond a reţinut că fapta reclamantului nu se încadrează în definiţia abaterii
disciplinare prevăzute de art. 247 alin. 2 al Codului muncii, conform căruia „Abaterea disciplinară
este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de
către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual
de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor
ierarhici”.
Apelantul arată că instanţa de fond a făcut greşit aplicarea acestei prevederi legale, deoarece
fapta reclamantului de a nu preda cheia de acces la aparatul de sterilizare reprezentantului firmei cu
care unitatea are încheiat contract de service, reprezintă asumarea unor calităţi neconforme cu postul
său, interferarea cu obligaţiile contractuale asumate de unitate ce-ar fi putut prejudicia interesul
financiar al spitalului, punerea în pericol a bunei desfăşurări a activităţii de sterilizare de la secţia
exterioară de OG şi nerespectarea unui ordin direct al conducătorului unităţii.
Astfel, prin fapta sa, reclamantul a încălcat dispoziţiile Regulamentului intern art. 32 pct. 2
lit. b (să fie fideli faţă de spital în executarea sarcinilor de serviciu, să nu prejudicieze interesul
financiar al spitalului), d (să respecte dispoziţiile şi ordinele legale ale şefilor ierarhici), art. 21 alin. 2
lit. d (fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu), h (să nu facă uz de calităţi
neconforme cu postul pe care a fost angajat).
Fată de cele arătate mai sus, ţinând cont de înscrisurile depuse la fond, apelantul solicită
admiterea apelului, casarea sentinţei, rejudecarea fondului si respingerea acţiunii pârâtului.
În drept, apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 466 - 482 Cod procedură civilă.
Reclamantul intimat 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:
Reclamantul este angajat al unităţii pârâte desfăşurându-şi activitatea în funcţia de tehnician
în cadrul Compartimentului Supraveghere Aparatură Medicală şi Monitorizare Firme de Mentenanţă
din cadrul Biroului Tehnic, iar prin Decizia nr. 267 emisă la 15.03.2018 acesta a fost sancţionat cu
reducerea salariului de bază pe o durată de două luni cu 10% în baza prevederilor art. 248 alin. 1 lit.
c din Codul muncii.
S-a reţinut în motivarea deciziei că fapta ce constituie abatere disciplinară constă în depăşirea
atribuţiilor de serviciu prin refuzul de a permite accesul firmei de mentenanţă la aparatul de
sterilizare Ecolane din Secţia OG prin nepredarea cheii service a acestuia, aspecte sesizate prin
referatul nr. 42285 din 22.09.2017 şi declaraţiile anexate acestuia.
Prin referatul nr. 42285 din 22.09.2017 Comisia de Disciplină a fost sesizată asupra refuzului
reclamantului de a preda cheia service în data de 20.09.2017.
Prevederile încălcate au fost menționate ca fiind art. 32 pct. 2 lit. b, d, art. 21 alin. 2 lit. d, h şi
obligaţiile ce rezultă din dreptul angajatorului de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţii şi de a
stabili atribuţii corespunzătoare fiecărui salariat, art. 20 alin. 1 lit. a, b din Regulamentul Intern; art.
39 alin. 2 lit. c şi art. 40 alin. 1 lit. a şi b din Codul muncii.
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Potrivit art. 247 alin. 2 din Codul muncii, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu
munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care
acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul
colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Deci, elementele esenţiale, definitorii ale răspunderii disciplinare, fără a căror existenţă
cumulată nu poate exista o atare răspundere, sunt: calitatea de salariat, existenţa unei fapte ilicite,
săvârşirea faptei cu vinovăţie, un rezultat dăunător şi legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat.
Ceea ce trebuie analizat în prezentul litigiu vizează întrunirea condiţiilor pentru antrenarea
răspunderii disciplinare a părţii salariate.
În primul rând avem calitatea de salariat a reclamantului astfel cum mai sus s-a arătat.
În al doilea rând avem existenţa faptei ilicite, sub forma refuzului reclamantului de a preda
cheia service în data de 20.09.2017.
De altfel, reclamantul nu a negat existența acestui refuz, ci a încercat să-l justifice prin
contractul din 2003 încheiat între Spitalul OG şi Spitalul din Elveția, prin care, conform susţinerilor
sale, acesta din urmă, proprietarul sterilizatorului, a permis utilizarea maşinii doar prin intermediul
reclamantului A. căruia i-a plătit cursul de specializare susţinut de specialiştii E.
De asemenea, a arătat reclamantul, aspect evidențiat și de prima instanță, că a solicitat ca
această predare a cheii service să se facă în anumite condiţii care să-i ofere posibilitatea să fie
înlăturată răspunderea sa în împrejurarea în care în legătură cu utilizarea maşinii Sterilizator Schaerer
ar interveni incidente.
Se reține că în contractul de susţinere financiară încheiat de fostul Spital OG cu Spitalul din
Elveția în anul 2003 se specifică expres că fostul Spital OG se obligă la întreţinerea curentă și
excepţională a aparatelor. Se observă că nu se menţionează în acest contract că
întreţinerea/reparaţii/service se va face de către responsabilul aparaturii tehnico - medicale –
reclamantul A.
Nici în adresa din 18.10.2017 a Spitalului ...Elveția nu se face vreo menţiune că reclamantul
ar fi cel care trebuie să asigure service-ul şi mentenanţa aparatelor. Se precizează în această adresă că
Spitalul ...Elveția a permis „utilizarea mașinii doar prin intermediul domnului A. căruia i-am plătit
cursul de specializare susținut de specialiștii E.”. Utilizarea nu echivalează cu asigurarea service-ului
sau a mentenanţei aparatelor.
Deci, obligaţia de întreţinere curentă şi excepţională a aparatelor îi revine Spitalului Judeţean
de Urgenţă B., iar reclamantul nu a primit sarcini pentru întreţinerea/reparaţiile/ service-ul aparatelor
de sterilizare ce fac obiectul contractului de susţinere financiară din 2003.
În fișa postului reclamantului depusă la dosar de către acesta (filele 10 – 16 dosar apel) se
menționează, Cap. III, Atribuții, competențe, sarcini și responsabilități, că „urmărește funcționarea în
bune condiții a instalațiilor medicale și aparaturii medicale”, „întocmește rapoarte constatatoare
pentru toate defecțiunile”, „participă la orice intervenție sau verificare la aparatura din dotare
efectuată de firme de service”. Deci, nu se menționează că întreținerea/reparații/service se va face de
către reclamantul A.
Deci, în speţă, rezultă depăşirea atribuţiilor de serviciu de către reclamant, iar, prin fapta sa,
reclamantul a încălcat dispoziţiile Regulamentului intern, precizate de pârât şi al căror conţinut nu a
fost contestat de către reclamant, respectiv art. 32 pct. 2 lit. b (să fie fidel faţă de spital în executarea
sarcinilor de serviciu, să nu prejudicieze interesul financiar al spitalului), d (să respecte dispoziţiile şi
ordinele legale ale şefilor ierarhici), art. 21 alin. 2 lit. d (fidelitate faţă de angajator în executarea
atribuţiilor de serviciu), h (să nu facă uz de calităţi neconforme cu postul pe care a fost angajat).
Se conchide că fapta reclamantului de a nu preda cheia de acces la aparatul de sterilizare
reprezentantului firmei cu care unitatea are încheiat contract de service, reprezintă, astfel cum s-a
arătat în decizia de sancționare disciplinară, asumarea unor calităţi neconforme cu postul său,
interferarea cu obligaţiile contractuale asumate de unitate ce-ar fi putut prejudicia interesul financiar
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al spitalului, punerea în pericol a bunei desfăşurări a activităţii de sterilizare de la secţia exterioară de
OG şi nerespectarea unui ordin direct al conducătorului unităţii.
În ceea ce priveşte săvârşirea faptei cu vinovăţie, Curtea analizând susţinerile reclamantului
vizând vinovăţia sa în ceea ce priveşte faptele din decizia contestată reţine că, contrar alegaţiilor
reclamantului, din materialul probator administrat, a reieşit clar vinovăţia acestuia de natură a atrage
răspunderea disciplinară aplicată prin decizia de sancționare disciplinară. Se conchide că este vorba
despre încălcarea, cu vinovăţie, de către reclamant a atribuţiilor sale de serviciu, aspect în raport de
care Curtea constată că este întrunită latura subiectivă a răspunderii disciplinare - vinovăţia.
Numai vinovăţia salariatului poate atrage răspunderea acestuia. Nu are relevanţă forma
vinovăţiei, ci relevant este ca salariatul să fie vinovat pentru încălcarea disciplinei muncii.
Gradul de vinovăţie este determinant în stabilirea sancţiunii disciplinare, iar sancţiunea
aplicată, cea a reducerii salariului de bază pe o durată de două luni cu 10%, este stabilită în raport de
situaţia de fapt şi dispoziţiile art. 250 din Codul muncii.
De asemenea, Curtea constată că faţă de fapta reţinută în sarcina reclamantului nu se
regăseşte, în speţă, nici una dintre cauzele de exonerare de răspundere disciplinară şi anume:
constrângerea fizică, starea de necesitate, legitima apărare, eroarea de fapt, forţa majoră, cazul fortuit
sau constrângerea morală.
Faţă de toate considerentele mai sus expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 din Codul
de procedură civilă, urmează ca instanţa să admită apelul, să schimbe în parte sentinţa civilă nr. 601
din 14 iunie 2018 a Tribunalului Botoşani, în sensul că va respinge contestaţia formulată de
reclamantul A. împotriva Deciziei nr. 267 din 15 martie 2018 emisă de Spitalul Judeţean B. ca
nefondată. Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei civile atacate care nu sunt contrare
prezentei decizii.
13. Condiții pentru acordarea daunelor morale.
Rezumat:
Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a respins solicitarea de obligare a
pârâtului la plata în favoarea reclamantului a compensaţiilor băneşti pentru prejudiciul moral
pretins a fi cauzat acestuia, câtă vreme reclamantul nu a făcut dovada prejudiciului moral suferit,
respectiv a consecinţelor negative ca urmare a atitudinii pârâtei de natură să afecteze valorile care
definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a unei persoane, sănătatea şi
integritatea corporală, la cinste, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare, astfel cum a
invocat aceasta. Reclamantul nu a dovedit că statutul și imaginea profesională, respectul de sine au
fost afectate de măsura disciplinară luată de unitatea pârâtă prin decizia de sancționare, mai ales în
condiţiile anulării acesteia
Daunele morale reprezintă compensaţii ce pot fi acordate salariatului doar atunci când se
face dovada că, urmare a comiterii unei fapte de către angajator, s-au cauzat reale suferinţe psihice
părţii vătămate, care nu sunt echivalente cu nemulțumiri legate de măsura disciplinară luată de
angajator. Ca atare, nu se pot acorda daune morale reclamantului, chiar dacă sancţiunea aplicată a
fost anulată de instanță, atâta vreme cât acesta nu a produs un minim de indicii şi dovezi în legătura
cu existenţa prejudiciului moral şi întinderea acestuia.
Prin derogare de la regula generală instituită în dreptul muncii, dovada prejudiciului moral
suferit de reclamant este în sarcina acestuia, iar în speţă reclamantul nu a adus un minimum de
argumente şi indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile personale nepatrimoniale i-au fost
afectate.
Susţinerile reclamantului apelant vizând o pretinsă hărțuire morală cauzatoare de daune
morale, prin provocarea unui stres considerabil şi a unei stări de presiune şi tensiune psihică care
au afectat calitatea muncii sale, combinate cu afectarea serioasă a respectului de sine, anxietate,
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apatie, iritabilitate, încalcă dispoziţiile art. 478 alin. 3 Cod procedură civilă, întrucât prin acţiunea
introductivă de instanţă reclamantul nu a invocat în susţinerea acţiunii acest aspect.
(Decizia nr. 1126 din 14.11.2018, dosar nr. 1046/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. .../86/2018 la data de
8.03.2018, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean B. - Muzeul C., a solicitat
ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei de sancţionare disciplinară nr.
22/01.03.2018 emisă de Muzeul C. din cadrul Consiliului judeţean B., prin Director general D., şi
obligarea pârâtului la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune pentru prejudiciul moral încercat de
reclamant, ca urmare a discreditării sale profesionale şi a încălcării dreptului la reputaţie şi la
imagine printr-o sancţiune abuziv dispusă; cu cheltuieli de judecată (onorariu avocat).
În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că, la data de 02.03.2018, i s-a comunicat Decizia
de sancţionare disciplinară nr. 22/01.03.2018 emisă de Muzeul C. din cadrul Consiliului judeţean B.,
prin Director general D., prin care a fost sancţionat disciplinar în temeiul art. 247, art. 248 alin. 1 lit.
a) şi urm. Codul muncii şi al art. 34 alin. 3 lit. a) din Regulamentul intern al Muzeului C., cu
„avertisment scris”, pentru încălcarea atribuţiilor din fişa postului, a dispozițiilor art. 7 alin. 1 din
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, a dispozițiilor art. 8 alin. 15 şi 19, 35 alin. 19 din Regulamentul intern al
Muzeului C., respectiv pentru efectuarea pretins defectuoasă a sarcinilor de serviciu.
S-a menţionat generic că, în data de 10.11.2017, în timp ce era la serviciu la Cetatea ..., în
timpul activităţii de ghidaj a avut un comportament neadecvat, aducând nemulţumiri vizitatorilor,
prin acţiunile sale putând aduce prejudicii imaginii şi intereselor instituţiei.
A mai arătat că, prin Adresa nr. 1009/22.02.2018, i s-a adus la cunoştinţă faptul că este supus
unei cercetări disciplinare prealabile în conformitate cu Decizia nr. 19/21.02.2018, fapta pretins
săvârşită de către el constând în aceea că la data de 10.11.2017, cu ocazia oferirii ghidajului unui
cadru didactic de la Colegiul G., ar fi avut un comportament inadecvat pe toată perioada prezentării,
fapt care nu i-ar onora munca şi nu ar onora nici instituţia pe care o reprezintă.
A formulat punct de vedere, prin care a arătat că nu se face răspunzător de fapta imputată,
invocând totodată prescripţia dreptului de stabilire a vreunei sancţiuni disciplinare în sarcina sa.
La pct. nr. 4 din decizia contestată - Motivele pentru care au fost înlăturate apărările
formulate de către salariat în timpul cercetării disciplinare prealabil - se arată că nu poate fi primită
apărarea reclamantului, invocată şi în Dosarul nr. .../86/2017 al Tribunalului Suceava, în cadrul
căruia a contestat o altă decizie de sancţionare disciplinară, întrucât sesizarea nu a mai făcut obiectul
vreunei cercetări disciplinare prealabile.
În temeiul art. 252 alin. 5 Codul muncii, potrivit cu care decizia de sancţionare poate fi
contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de
la data comunicării, înţelege să conteste această dispoziţie, invocând, pe de o parte, motive de
nelegalitate a acestui act juridic, iar, pe de altă parte, netemeinicia măsurii luate împotriva sa.
1). Dispoziţia contestată în cauză este lovită de nulitate absolută, deoarece nu respectă
exigenţele legale edictate de normele imperative în materia raporturilor de muncă, şi anume art. 252
alin. 2 Codul muncii.
Conform art. 252 alin. 2 Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind
în mod obligatoriu:
a). descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b). precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual
de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c). motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prev. la art. 251 alin. 3 nu a fost
efectuată cercetarea;
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(...)
Analizând prevederile art. 252 alin. 2 Codul muncii şi raportându-se la modalitatea în care au
fost transpuse în dispoziţia contestată, consideră reclamantul că, decizia contestată este nulă absolut
pentru nerespectarea exigenţelor trasate la lit. a), b) şi c) din art. 252 alin. 2 Codul muncii.
În primul rând, pretinde că dispoziţia contestată nu întruneşte condiţia de legalitate intrinsecă
a motivării în fapt a acesteia, încălcare ce atrage nulitatea acesteia, din perspectiva dispozițiilor art.
252 alin. 2 lit. a) Codul muncii.
Arată reclamantul că, prin motivarea în fapt („descrierea faptei”) se înţelege expunerea
explicită şi fără echivoc a motivelor de fapt care au determinat luarea măsurii. Aceasta se realizează
prin descrierea, în cuprinsul deciziei, a situaţiei de fapt concrete care atrage incidenţa temeiului
juridic invocat pentru luarea măsurii, scopul fiind acela de a permite un control judiciar real şi efectiv
asupra motivelor aplicării sancţiunii.
În cuprinsul Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 22/01.03.2018 se reţine doar că aceasta se
bazează pe sesizarea comunicată şi înregistrată sub nr. 9027/20.12.2017, prin care doamna E. director al Colegiului G. şi domnul profesor F. aduc la cunoştinţa intimatului că, în data de
10.11.2017, când au organizat o vizită tematică la Cetatea ... derulată ca urmare a unui schimb de
experienţă între Colegiul G. şi Colegiul H., reclamantul, în calitate de ghid turistic, ar fi avut un
comportament inadecvat pe toată perioada ghidajului şi că, în temeiul art. 247, art. 248 alin. 1 lit. a)
şi urm. Codul muncii şi al art. 34 alin. 3 lit. a) din Regulamentul intern al Muzeului C., se impune
sancţionarea disciplinară a sa, cu avertisment scris, pentru efectuarea defectuoasă a sarcinilor de
serviciu, prin încălcarea dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită
al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, a dispozițiilor art. 8 alin. 15 şi 19, a
dispozițiilor art. 35 alin. 19 din Regulamentul intern al Muzeului C..
Decizia prezintă carenţe în ceea ce priveşte descrierea faptei imputate ca abatere disciplinară,
pentru că aceasta nu este circumstanţiată prin detalii care să conducă la stabilirea situaţiei de fapt şi
în raport de care abaterea să poată fi supusă cenzurii judecăţii de obiectivitate.
O atare omisiune/imprecizie semnifică nedescrierea faptei.
În decizie se face referire la sesizarea comunicată şi înregistrată sub nr. 9027/20.12.2017,
numai că această sesizare este lipsită de orice suport probator, fiind formulată în mod generic, fără
indicarea atribuţiilor pretins încălcate de către reclamant. De aceeaşi manieră imprecisă a fost ulterior
redactată decizia de sancţionare disciplinară.
Nu a dat dovadă de lipsă de etică, ostilitate, aroganţă sau limbaj inadecvat, prin sesizarea nr.
9027/20.12.2017 şi, implicit, prin decizia contestată, nefiind descris în detaliu comportamentul său pretins necorespunzător profesional, pentru a se putea analiza dacă se impune sau nu sancţionarea sa.
Faptele imputate salariatului trebuie să aibă caracter concret şi să privească o situaţie clar
determinată, sub acest aspect decizia sancţionatorie fiind deficitară şi, astfel, nulă absolut.
Obligaţia motivării deciziei de sancţionare şi a descrierii faptei/faptelor imputate constituie o
garanţie împotriva arbitrariului, descrierea trebuind să trimită la elemente de fapt care să permită
destinatarului să cunoască imputările care i se aduc, pentru a-şi construi o apărare efectivă şi
eficientă, pe de altă parte doar astfel fiind posibilă exercitarea controlului de legalitate de către
instanţă, cu cenzurarea unui eventual exces de putere, dacă este cazul (iar, în speţă, consideră
reclamantul că, nu este cazul).
În lipsa individualizării cu precizie şi în mod suficient a abaterii reţinută în concret în sarcina
sa, respectiv în lipsa indicării orei la care s-ar fi comis fapta (care ar fi trebuit săvârşită în timpul
programului de lucru) şi a faptelor efectiv săvârşite (pentru a stabili dacă este dat elementul material
al laturii obiective a răspunderii disciplinare), consideră că decizia este lovită de nulitate absolută.
Arată reclamantul că, raportat la prevederile art. 252 alin. 2 lit. b) din Codul muncii, sub
sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprinde precizarea prevederilor din statutul de personal,
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabile.
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Din caracterul distinct al reglementării obligativităţii descrierii faptei şi a prevederilor
încălcate de salariat rezultă că descrierea faptei/faptelor care constituie abatere disciplinară nu se
poate rezuma la menţionarea generică a neîndeplinirii atribuţiilor sau a obligaţiilor prevăzute de
prevederile pretins încălcate (chiar dacă aceste prevederi ar fi indicate - ceea ce nu este oricum cazul
în speţă în ceea ce priveşte atribuţiile din fişa postului şi din contractul individual de muncă).
Răspunderea disciplinară este o formă de răspundere personală (pentru fapta proprie) şi
subiectivă (bazată pe vinovăţia salariatului în cauză), încât salariatul nu poate fi ţinut răspunzător
fără a se înţelege ce anume a săvârşit în mod concret şi în ce a constat vinovăţia sa la săvârşirea
respectivei fapte, dacă aceasta s-ar obiectiva.
În decizia contestată se menţionează că, este sancţionat disciplinar pentru încălcarea
dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, a dispozițiilor art. 8 alin. 15 şi 19, a dispozițiilor art.
35 alin. 19 din Regulamentul intern al Muzeului C., fără a se indica în mod concret, transparent şi
punctual care sunt atribuţiile pe care nu le-ar fi îndeplinit sau obligaţiile prevăzute de prevederile
care se presupune că au fost încălcate si prin ce modalitate.
În plus, temeiul anulării deciziei contestate în lipsa acestor condiţii indispensabile de
legalitate este reprezentat şi de art. 31 alin. 2 din Constituţia României republicată, care consacră
dreptul la informaţie şi care instituie obligaţia asigurării unei informări corecte şi transparente a
oricărei persoane, altfel dreptul său la apărare fiind încălcat de o manieră nepermisă.
Consideră că decizia contestată este nulă absolută şi pentru lipsa motivelor pentru care au fost
înlăturate apărările formulate în timpul cercetării disciplinare prealabile.
Astfel, deşi prin punctul de vedere formulat cu ocazia cercetării prealabile a invocat
prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară în sarcina sa, prin decizia contestată nu se
indică motivele pentru care a fost înlăturată incidenţa acestei instituţii, ba mai mult, nici nu se
aminteşte despre prescripţie.
Cum toate obligaţiile de ordin formal în sarcina angajatorului, prevăzute de art. 252 alin. 2
Codul muncii, expresie a principiului statului social şi al dreptăţii instituit prin dispoziţiile art. 1 alin.
3 din Constituţia României, care se oglindeşte şi în dispoziţiile art. 8 din Codul muncii, potrivit
cărora relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe, iar pentru
buna desfăşurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi consulta
reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă, au fost încălcate de intimat, se
impune admiterea contestaţiei.
Separat de nelegalitatea deciziei de sancţionare, pentru nerespectarea prevederilor art. 252
alin. 2 lit. a), b), c) Codul muncii, solicită anularea acesteia pentru netemeinicia actului juridic în
discuţie şi pentru incidenţa prescripţiei dreptului de aplicare a sancţiunii disciplinare.
Mai arată reclamantul că, în baza contractului individual de muncă nr. 2124/02.06.2006, a
fost angajat de pârât pe postul de muzeograf - ghid de la Cetatea ....
Potrivit lit. M pct. 2 din contract, are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de
a îndeplini obligaţiile ce îi revin conform fişei postului; obligaţia de a respecta disciplina muncii,
obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu, obligaţia de a respecta
măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate, obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
Potrivit Fişei postului (lit. A, ultima linie), are atribuţia de a manifesta loialitate faţă de
instituţie, de a se abţine de la exprimarea publică a unor opinii personale despre instituţie şi
activitatea acesteia, de a informa de îndată conducerea instituţiei în cazul în care are cunoştinţă
despre astfel de acţiuni ale unor colegi sau terţi.
Susţine pârâtul faptul că, a încălcat dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, potrivit cărora
personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice
în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia; dispozițiile art. 8 alin. 15 şi 19 din
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Regulamentul intern al Muzeului C., potrivit cărora personalul contractual trebuie să aibă o
comportare corectă în relaţiile de serviciu şi să manifeste loialitate faţă de instituţie, iar salariaţii
.care vin în contact cu persoane din afara instituţiei sunt obligaţi să aibă faţă de acestea o atitudine
demnă, civilizată şi corectă, convorbirile fiind politicoase şi limitate la strictul necesar; dispozițiile
art. 35 alin. 19 (este vorba de pct. 19) din Regulamentul intern al Muzeului C., potrivit cărora
constituie abateri disciplinare executarea, din proprie iniţiativă, de alte sarcini decât cele ce îi revin
conform meseriei sau funcţiei pentru care este încadrat, respectiv efectuarea defectuoasă a sarcinilor
şi a lucrărilor de serviciu.
Consideră reclamantul că nu se face vinovat de fapta imputată de pârât.
Aşa cum a arătat mai sus, sesizarea din partea conducerii Colegiului G., prin care se
comunică nemulţumirea acestei instituţii faţă de comportamentul său cu ocazia ghidajului efectuat la
data de 10.11.2017 este una fără suport probator şi formulată în mod generic, fără indicarea
atribuţiilor pretins încălcate de către el.
Nu a dat dovadă de lipsă de etică, nici nu a folosit un limbaj inadecvat, prin sesizarea nr.
9027/20.12.2017 nefiind descris în detaliu comportamentul său pentru a se putea analiza dacă se
impune sau nu sancţionarea sa.
A mai arătat reclamantul că sesizarea din partea conducerii Colegiului G. a fost adusă la
cunoştinţa directorului D. la data de 20.12.2017, după cum rezultă din ştampila de intrare.
În aceste condiţii, înţelege să invoce dispozițiile art. 252 alin. 1 Codul muncii, potrivit cărora
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.
Apreciază că, de la momentul luării la cunoştinţă despre presupusa abatere disciplinară au
trecut mai mult de 30 de zile calendaristice, interval de timp în care nu a fost emisă o decizie de
aplicare sancţiune disciplinară, astfel că nu se mai putea dispune sancţionarea sa.
Cum în cazul avertismentului scris nu este necesară cercetarea disciplinară, rezultă că în cazul
său devin incidente dispozițiile art. 252 alin. 1 Codul muncii, încât este dată prescripţia dreptului de a
aplica sancţiunea disciplinară.
Angajatorul era obligat să facă toate verificările necesare stabilirii răspunderii disciplinare în
interiorul termenului de 30 de zile de la data când a luat la cunoştinţă de săvârşirea faptei 20.12.2017.
Cu referire la daunele morale, reclamantul pretinde cu acest titlu suma de 20.000 lei.
În susţinere arată că cele invocate în precedent sunt de natură a demonstra modalitatea
abuzivă de sancţionare disciplinară, ceea ce realizează conţinutul obiectiv al unei fapte ilicite, care,
în ce îl priveşte, a generat consecinţe negative la nivelul personalităţii sale, a căror reparare o
urmăreşte în cauză, evaluate de către acesta la suma de 20.000 lei.
Daunele morale se stabilesc în raport cu consecinţele negative suferite de reclamant,
importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost
concepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi
socială.
În cuantificarea prejudiciului moral, aceste condiţii sunt subordonate condiţiei aprecierii
rezonabile pe o bază echitabilă corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs reclamantului,
astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără justă cauză a celui care pretinde daune morale.
Criteriul general evocat de CEDO constă în aceea că despăgubirile trebuie să prezinte un
raport rezonabil de proporţionalitate cu atingerea adusă reputaţiei, având în vedere totodată, gradul
de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora.
În situaţia daunelor morale datorită naturii lor nepatrimoniale, o evaluare exactă a acestora în
bani nu este posibilă, întinderea despăgubirilor realizându-se prin apreciere raportată la elementele
de fapt.
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Arată că aceasta este şi practica instanţei supreme, care a reţinut că - în absenţa unor criterii
pe baza cărora să se realizeze o cuantificare obiectivă a acestor despăgubiri, trebuie recunoscută
puterea de apreciere a judecătorilor pe acest aspect.
Jurisprudenţa are, în această materie, putere creatoare, fiind chemată să se pronunţe în
condiţiile în care dispoziţiile legale nu oferă criterii stricte de cuantificare a daunelor.
Arată reclamantul că lipsa unor criterii legale de cuantificare a daunelor morale şi acţiunile
conducerii pârâtului, de natură a aduce atingere statutului său profesional prin discreditarea sa
sistematică; văzând că prima dispoziţie de sancţionare a intrat în circuitul civil şi a produs efecte
juridice până la anularea sa, şi a doua dispoziţie intrând în circuitul civil şi ştirbindu-i imaginea
profesională şi afectându-i respectul de sine, prin urmare punându-l într-o poziţie de inferioritate în
raport cu ceilalţi colegi, ale căror drepturi nu au fost încălcate, echivalează cu o atingere
semnificativă a statutului său profesional, şi consideră că prejudiciul moral suferit de el poate fi
reparat cu suma de 20.000 lei, rezonabilă, faţă de circumstanţele evocate anterior.
Considerând că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale a pârâtului, în înţelesul
art. 1349 Cod civil, rap. la art. 1357 Cod civil, invocă existenţa unui prejudiciu moral produs prin
fapta ilicită a acestuia, săvârşită cu vinovăţie (emiterea unei decizii sancţionatorii abuzive fiind
consecinţa unui act voliţional), prejudiciu derivând din nerespectarea în ce îl priveşte a prevederilor
legale în materie de procedură de sancţionare disciplinară.
Mai arată reclamantul că este cert că lucrează într-o stare de presiune şi tensiune psihică ce
pot afecta calitatea muncii sale, această situaţie fiind imputabilă doar pârâtului.
În drept a invocat dispoziţiile art.266 şi urm. Codul muncii, art. 453 Cod procedură civilă.
În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâtul a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.
În motivare pârâtul a arătat că, s-a procedat la sancţionarea reclamantului, angajat în funcţia
de muzeograf al Muzeului C. în cadrul Serviciului Cetatea ..., cu avertisment scris, prin decizia nr. 22
din 1.03.2018, întrucât la data de 10.11.2017, în timp ce era de serviciu la Cetatea ...., în timpul
activităţii de ghidaj, a avut un comportament inadecvat, aducând nemulţumiri vizitatorilor, acţiunile
sale putând aduce prejudicii imaginii şi intereselor instituţiei. Motivul de drept al aplicării sancţiunii
disciplinare îl constituie art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul muncii şi art. 34 alin. (3) lit. a) din
Regulamentul intern al Muzeului C..
Urmare a sesizării comunicate şi înregistrate cu nr. 9027/20.12.2017, prin care doamna E.,
director al Colegiului G. şi domnul profesor F. aduc la cunoştinţă că în data de 10.11.2017 când au
organizat o vizită tematică la Cetatea ... - derulată ca urmare a unui schimb de experienţă dintre
Colegiului G. şi Colegiul H., „ghidul, domnul A., a avut un comportament inadecvat pe toată durata
prezentării, fapt care nu-i onorează munca şi nici instituţia pe care o reprezintă. Lipsa eticii,
aroganţa şi limbajul inadecvat au lăsat un gust amar tuturor”, instituţia a constatat că angajatul A.
(reclamantul) a încălcat dispoziţiile art. 7 (1) din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - (Personalul contractual are obligaţia
de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor
legale ale acesteia), dispoziţiile art. 8 (15) - (să aibă o comportare corectă în relaţiile de serviciu, şi să
manifeste loialitate faţă de instituţie), art. 8 (19) - (salariaţii care vin în contact cu persoane din afara
instituţiei sunt obligaţi să aibă faţă de acestea o atitudine demnă, civilizată şi corectă, convorbirile
fiind politicoase şi limitate la strictul necesar), art. 35 (19) - ( ce constă în efectuarea defectuoasă a
sarcinilor şi lucrărilor de serviciu) din Regulamentul intern al Muzeului C., fapt ce constituie abatere
disciplinară cu consecinţe uşoare (fără pagube materiale).
Dat fiind faptul că domnul A. (reclamantul) a încălcat art. 24 din Legea nr. 477/2004, care
prevede că încălcarea dispoziţiilor codului de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului
contractual în condiţiile Legii nr. 53/2003, s-a dispus sancţionarea disciplinară a acestuia cu
avertisment scris.
156

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

Reclamantul precizează, în mod eronat, faptul că în decizia de sancţionare disciplinară există
3 motive de nelegalitate şi anume că în aceasta:
a. nu ar fi descrisă fapta care constituie abaterea disciplinară;
b. nu ar fi precizate prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c. nu se regăsesc motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în
timpul cercetării disciplinare prealabile, astfel cum prevede art. 252 alin. 2,Codul muncii.
Consideră pârâtul că prevederile art. 252 alin. 2 din Codul muncii au fost transpuse în
dispoziţia contestată.
La art. 2 alin. (2) din Decizia de sancţionare disciplinară, nr. 22 din 01.03.2018, este detaliată
exact situaţia de fapt şi împrejurările în care a fost săvârşită abaterea: „Domnul A. angajat în funcţia
de muzeograf al Muzeului C. în cadrul Serviciului Cetatea ..., în data de 10.11.2017, în timp ce era
de serviciu la Cetatea ..., în timpul activităţii de ghidaj a avut un comportament inadecvat, aducând
nemulţumiri vizitatorilor, acţiunile sale putând aduce prejudicii imaginii şi intereselor instituţiei".
Abaterea reţinută în sarcina reclamantului este individualizată suficient, acesta fiind de
serviciu în data de 10.11.2017 conform fişei colective de prezenţă aferente lunii noiembrie 2017,
anexată.
La art. 2 alin. (3) din Decizia de sancţionare disciplinară nr. 22 din 01.03.2018, contestată,
sunt enumerate şi descrise în mod concret, transparent şi punctual prevederilor încălcate de salariat şi
gradul de vinovăţie a acestuia: „Domnul A. a încălcat dispoziţiile art. 7 (1) din Legea nr. 477/2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate
produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia), dispoziţiile art. 8 (15) - (să aibă o
comportare corectă în relaţiile de serviciu, şi să manifeste loialitate faţă de instituţie), art. 8 (19) (salariaţii care vin în contact cu persoane din afara instituţiei sunt obligaţi să aibă faţă de acestea o
atitudine demnă, civilizată şi corectă, convorbirile fiind politicoase şi limitate la strictul necesar),
art. 35 (19) - (ce constă în efectuarea defectuoasă a sarcinilor şi lucrărilor de serviciu) din
Regulamentul intern al Muzeului C., fapt ce constituie abatere disciplinară cu consecinţe uşoare
(fără pagube materiale).”
Împrejurarea că aceste menţiuni enumerate ar avea un caracter generic, nu poate atrage
nulitatea deciziei de sancţionare, textul invocat de reclamant prevăzând doar necesitatea indicării
dispoziţiilor încălcate.
La art. 2 alin. (4) din Decizia de sancţionare disciplinară nr. 22 din 01.03.2018 se regăsesc
motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
prealabile: „Apărarea formulată de salariat, care precizează că adresa Colegiului G. din 20.12.2017 a
fost menţionată în întâmpinarea depusă de către Muzeul C. la dosarul Tribunalului Suceava cu nr.
.../86/2017, în care a contestat Decizia de sancţionare disciplinară nr. 165 din 22.11.2017 drept
pentru care aşteaptă soluţionarea definitivă a acestuia, nu poate fi reţinută întrucât sesizarea nu a mai
făcut obiectul vreunei cercetări disciplinare prealabile, neexistând în momentul aplicării
avertismentului scris, anterior, prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 165 din 22.11.2017”.
Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară invocată de reclamant nu poate fi
reţinută deoarece, după cum este menţionat şi în decizie, apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile fiind înlăturate întrucât, sesizarea Colegiului G. din data de
20.12.2017 nu a mai făcut obiectul vreunei sancţiuni disciplinare.
Reclamantul, pe parcursul cercetării disciplinare, nu a dezminţit aspectele prezentate, mai
mult a refuzat să răspundă la întrebările din chestionarul cu nr. 049/26.02.2018.
Din aspectele prezentate, rezultă că decizia contestată respectă în mod clar exigenţele trasate
la lit. a), b) şi c) din art. 252 alin. 2 din Codul muncii, şi neexistând motive de nelegalitate se impune
respingerea criticilor formulate.
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Solicitarea reclamantului de anulare a Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 22 din
01.03.2018 pentru incidenţa prescripţiei dreptului de aplicare a sancţiunii disciplinare nu poate fi
primită din următoarele considerente:
Sesizarea scrisă, venită din partea conducerii Colegiului G. a fost adusă la cunoştinţă
Muzeului C. în data de 20.12.2017 şi făcea referire la faptele petrecute în data de 10.11.2017.
Potrivit art. 252, alin. (1) din 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.
Codul muncii nu instituie vreo durată pentru cercetarea disciplinară, singura condiţie fiind
aceea ca toate procedurile disciplinare, inclusiv emiterea deciziei de sancţionare, să se plaseze în
interiorul termenului de 6 luni calculat de la data săvârşirii faptei.
Afirmaţia reclamantului conform căreia dreptul de a aplica sancţiunea disciplinară este
prescris, deoarece în cazul avertismentului scris nu este necesară cercetarea disciplinară, este
neîntemeiată.
Din interpretarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, care precizează că sub sancţiunea nulităţii
absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) (avertismentul scris), nu
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, nu reiese că este
interzisă efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile anterior aplicării unei sancţiuni disciplinare
constând în avertisment scris.
Fiind sancţiunea disciplinară cea mai uşoară, legiuitorul a considerat că, pentru sancţiunea
„avertisment scris” nu este necesară cercetarea disciplinară prealabilă, dar nu interzice efectuarea
cercetării disciplinare pentru stabilirea sancţiunii.
Cu privire la afirmaţiile reclamantului, potrivit cărora deciziile de sancţionare disciplinară
emise de către instituţie ar fi tendenţioase, acestea încercând să determine o eventuală demisie din
partea sa, arată că sunt neîntemeiate.
Susţine că, anterior sancţiunilor disciplinare constând în avertismentele scrise, reclamantul A.
a primit Decizia de sancţionare disciplinară nr. 165 din 22.11.2017 (contestată în dosar nr.
8011/86/2017) şi Decizia de sancţionare disciplinară nr. 22 din 01.03.2018 (contestaţie care face
obiectul prezentului dosar). A dorit să îşi dea demisia în anul 2015, pentru ca instituţia să nu sesizeze
organele competente, astfel cum prevede art. 24 alin. (3) din Legea nr. 477/2004 şi art. 34 alin. 4 din
Regulamentul intern al Muzeului C.
Prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 168 din 21.10.2015, reclamantul A. a fost
sancţionat disciplinar, cu avertisment scris (necontestat) pentru că în data de 17.09.2015, în timp ce
era de serviciu la Cetatea ..., i-a dat unei vizitatoare, în loc de bilete, 12 copii xerox în schimbul
sumei de 300 de lei.
Muzeul C., dacă dorea plecarea reclamantului îl lăsa atunci să demisioneze, însă conducerea
instituţiei a manifestat clemenţă şi a trecut uşor cu vederea peste aceste aspecte, care trebuiau
sesizate organelor de urmărire penală.
Mai mult, pretinsa stare de presiune şi tensiune psihică care i-ar afecta calitatea muncii nu
este imputabilă instituţiei, întrucât reclamantul - muzeograf, prin intermediul adresei înregistrate cu
nr. 8173/27.11.2017 recunoaşte singur că are opinii care îi afectează activitatea şi solicită să fie
transferat în altă secţie.
Reclamantul a fost nemulţumit de locul său de muncă după ce i s-a luat gestiunea (nu mai are
acces la vânzarea biletelor de intrare în cetate), ca urmare a faptelor amintite petrecute în data de
17.09.2015, drept urmare acesta a început, ulterior, să manifeste o conduită dăunătoare procesului
muncii, care duce inclusiv până la nerespectarea programului de lucru în mod repetat.
Referitor la daunele morale în valoare de 20000 de lei, pretinse de către reclamant, arată că
acestea nu pot fi reţinute în sarcina instituţiei, întrucât Muzeul C., prin sancţiunile disciplinare emise
constând în avertismente scrise (cea mai uşoară sancţiune disciplinară) nu a făcut decât să dea curs
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soluţionării reclamaţiilor scrise, formulate de către vizitatorii nemulţumiţi de activitatea sa de ghidaj,
fapte ce contravin prevederilor fişei postului, Regulamentului intern al Muzeului C. şi a Codului de
conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Consecinţele negative pretins suferite de către reclamant, care i-ar afecta situaţia familială,
profesională şi socială, nu există, condiţiile răspunderii civile delictuale nu sunt îndeplinite, iar
eventualele daunele morale achitate de către instituţie ar duce la îmbogăţirea fără justă cauză a
acestuia.
Consideră pârâtul că avertismentul scris aplicat prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 22
din 01.03.2018, nu îi cauzează nici un prejudiciu reclamantului, reprezintă cea mai uşoară sancţiune
disciplinară pe care o putea primi acesta, pentru efectuarea defectuoasă a sarcinilor şi lucrărilor de
serviciu, dintre sancţiunile prevăzute la art. 34 (3) din Regulamentului intern al Muzeului C. care
puteau fi aplicate, comparativ cu prejudiciul de imagine cauzat Muzeului C., prin neefectuarea
corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. Această sancţiune are rolul de a îndrepta conduita
profesională a reclamantului, de a îl responsabiliza pe acesta, pentru a înţelege că are obligaţia de a
respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
instituţiei, nelăsându-se influenţat de considerente personale.
În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi orice alte probe necesare
lămuririi procesului.
Pentru justa soluţionare a cauzei instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi
proba testimonială cu martora E..
Prin sentinţa nr. 926 din 21 iunie 2018 Tribunalul Suceava a admis în parte acţiunea având ca
obiect „contestaţie decizie de sancţionare” privind pe reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Consiliul Judeţean B. - Muzeul C., a anulat decizia de sancţionare disciplinară nr. 22 din 01.03.2018
emisă de pârât, a respins cererea privind obligarea pârâtului la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de
daune morale ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut următoarele:
Reclamantul A. este salariatul Muzeului C., din anul 2006, în funcţia de muzeograf,
desfăşurându-şi activitatea la secţia Arheologie - ghid Cetatea ... potrivit contractului de muncă
depus la filele 28-30 dosar.
Prin Decizia nr. 22/01.03.2018, reclamantul a fost sancţionat cu „avertisment scris”, în
conformitate cu prevederile art. 247, art. 248 alin. 1 lit. a) şi urm. Codul muncii şi al art. 34 alin. 3 lit.
a) din Regulamentul intern al Muzeului C., pentru încălcarea atribuţiilor din fişa postului, a
dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, a dispozițiilor art. 8 alin. 15 şi 19, 35 alin. 19 din
Regulamentul intern al Muzeului C., pentru fapta săvârşită la data de 10.11.2017, în timp ce era la
serviciu la Cetatea ..., reţinându-se că în timpul activităţii de ghidaj a avut un comportament
neadecvat, aducând nemulţumiri vizitatorilor, prin acţiunile sale putând aduce prejudicii imaginii şi
intereselor instituţiei.
Se menţionează în aceeaşi decizie că apărarea formulată de către salariat - respectiv că adresa
Colegiului G. din 20.12.2017 a fost menţionată în întâmpinarea pârâtului Muzeul C. depusă în
dosarul Tribunalului Suceava nr. .../86/2017, în care a solicitat anularea Deciziei de sancţionare
disciplinară nr. 165 din 22.11.2017, şi trebuie aşteptată soluţia definitivă a acestui dosar - nu a fost
reţinută de către angajator, întrucât sesizarea nu a mai făcut obiectul vreunei cercetări disciplinare
prealabile, neexistând în momentul aplicării avertismentului scris, aplicat anterior, prin Decizia de
sancţionare disciplinară nr.165/22.11.2017.
În consecinţă, contrar apărărilor reclamantului cu privire la lipsa motivelor pentru care au fost
înlăturate apărările formulate în cursul cercetării, instanţa a reţinut din conţinutul deciziei contestate
că apărările reclamantului au fost înlăturate motivat. De altfel, această apărare nu poate fi reţinută
nici de către instanţă, în condiţiile în care, dosarul nr. 8011/86/2017 vizează o altă decizie de
sancţionare disciplinară, cu „avertisment scris”, sancţiune aplicată reclamantului pentru altă faptă 159
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săvârşită la data de 12.11.2017, două zile mai târziu decât cea sesizată prin adresa Colegiului G. din
20.12.2017.
Cu privire la faptul că nu ar fi fost luată în considerare apărarea reclamantului privind
prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară, instanţa a reţinut că din cuprinsul înscrisului
de la fila 62 dosar nu reiese că acesta ar fi invocat un asemenea motiv în cursul cercetării
disciplinare, motiv pentru care va fi analizat direct de instanţa de judecată.
Astfel, prescripţia răspunderii disciplinare invocată de către reclamant, nu este dată în cauză,
întrucât raportul de cercetare a fost înregistrat la data de 01.03.2018 (filele 60-61 dosar), iar aplicarea
sancţiunii prin decizia contestată a fost dispusă în aceiaşi zi, deci în termenul de 30 de zile prevăzut
de art. 252 alin. 1 Codul muncii, şi nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Astfel, chiar dacă reclamantul susţine că în cazul avertismentului scris nu este necesară
cercetarea disciplinară, instanţa reţine că este opţiunea angajatorului iar în cazul de faţă, acesta a
înţeles să efectueze această cercetare. Prin urmare, în cauza de faţă sunt incidente dispoziţiile
Deciziei RIL nr. 16/2012, astfel încât termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării raportului
final al cercetării disciplinare prealabile la registratura unităţii, dată de la care se presupune că a luat
cunoştinţă de săvârşirea abaterii.
În ceea ce priveşte apărările reclamantului cu privire la forma deciziei de sancţionare,
susţinând că nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 252 alin. 2 lit. a şi b Codul muncii, ceea ce duce la
nulitatea absolută a deciziei, instanţa reţine următoarele:
Cu privire la prevederile ce au fost încălcate de salariat, instanţa constată că din cuprinsul
deciziei, reiese că s-au precizat, în mod detaliat, prevederile încălcate de salariat, respectiv art. 7 alin.
1 din Legea nr. 477/2004 şi art. 8 (15), 8 (19), 35 (19) din Regulamentul intern al Muzeului C., motiv
pentru care se reţine că dispoziţiile art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii au fost respectate.
În continuare, în ceea ce priveşte descrierea faptei, instanţa a reţinut că prin motivarea în fapt
se înţelege expunerea explicită şi fără echivoc a motivelor de fapt care au determinat luarea măsurii.
Aceasta se realizează prin descrierea, în cuprinsul deciziei, a situaţiei de fapt concrete care atrage
incidenţa temeiului juridic invocat pentru luarea măsurii, scopul fiind acela de a permite un control
judiciar real şi efectiv asupra motivelor aplicării sancţiunii.
Deşi se susţine încălcarea regulamentului intern, a fişei postului şi a Codului de conduită al
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, nu se arată, în concret, în ce constă
fapta reclamantului, comisivă sau omisivă, pentru a se putea aprecia de către instanţă asupra
caracterului ilicit al acesteia.
Astfel, în art. 2 alin. 2 din decizia contestată se arată că „….în timpul activităţii de ghidaj,
reclamantul a avut un comportament inadecvat, aducând nemulţumiri vizitatorilor, acţiunile sale
putând aduce prejudicii imaginii şi intereselor instituţiei”.
În speţă, prin sesizarea nr. 9027/20.12.2017 s-a adus la cunoştinţa pârâtului că, la data de
10.11.2017, reclamantul a fost ghidul unui grup de vizitatori ai Cetăţii ..., format din cadre didactice
din cadrul Colegiului G. şi a Colegiului H., ocazie cu care acesta „a avut un comportament inadecvat
pe toată durata prezentării, fapt care nu-i onorează munca şi nici instituţia pe care o reprezintă”. S-a
imputat acestuia lipsa eticii, ostilitate, aroganţă şi limbaj neadecvat (f. 25).
Audiată în calitate de martor, E. - directorul Colegiului G., a arătat că la data de 10.11.2017,
însoţită de un coleg profesor de geografie, F., şi de alţi 16 profesori de la Colegiul H., a solicitat
ajutorul unui ghid pentru a vizita Cetatea ... Ghid le-a fost reclamantul, care le-a făcut de prezentarea
de la intrarea în cetate, „trecută prin filtrul propriei percepţii”. A arătat martora că acesta era stresat
de ideea că va intra în vigoare o lege şi avea o teamă cu ce se va întâmpla cu locurile de muncă, apoi
revenea la ghidaj şi interpreta controversat şi contradictoriu datele, faptele şi evenimentele istorice.
La sfârşitul ghidajului i-a atras atenţia că prin activitatea sa poate aduce atingere imaginii şi
prestigiului instituţiei.
Cu toate acestea, instanţa a reţinut că depunerea din partea pârâtului a unui răspuns din partea
Colegiului G. prin care s-ar fi explicat în ce a constat comportamentului reclamantului sau audierea
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martorului în sensul constatării comportamentului în timpul ghidajului, nu pot să suplinească lipsa
descrierii faptei care constituie abatere disciplinară astfel cum rezultă din art. 79 Codul muncii.
În ceea ce priveşte descrierea faptei, instanţa a reţinut că fapta nu a fost descrisă decât
generic, fără a se menţiona în ce constă „comportamentul inadecvat”, nefiind circumstanţiată prin
detalii care să conducă la stabilirea situaţiei de fapt şi în raport de care abaterea să poată fi supusă
cenzurii instanţei.
Prin urmare, constatând că decizia de concediere este afectată de vicii de formă, necuprinzând
elementele care identifică fapta, nefiind astfel respectate exigenţele solicitate de legiuitor pentru ca
salariatul să poată formula apărări concrete, instanţa a reţinut încălcarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1
lit. a Codul muncii ceea ce atrage nulitatea absolută a deciziei de sancţionare disciplinară nr. 22 din
01.03.2018 emisă de pârât potrivit dispoziţiilor art. 252 alin. 2 Codul muncii.
Referitor la temeinicia dispoziţiei contestate, tribunalul a reţinut că nu va mai fi analizată în
condiţiile în care s-a constatat anterior nulitatea deciziei contestate pentru motive de nelegalitate.
Cererea privind obligarea pârâtului la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale,
pentru prejudiciul moral încercat de către reclamant, a fost respinsă ca neîntemeiată, pentru
următoarele motive:
Obligarea angajatorului la plata daunelor morale este reglementată prin art. 253 alin. 1 din
Codul muncii, potrivit cărora „angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii
civile contractuale, să-l despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu
material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţilor de serviciu sau în legătură
cu serviciul”.
Pentru a fi angajată răspunderea patrimonială pentru daune morale este necesar să se
dovedească fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul, legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu,
culpa angajatorului, condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ.
Simplul fapt al anulării deciziei de sancţionare ca fiind nelegală nu este suficient pentru a
conduce la concluzia producerii unor prejudicii morale.
Dacă în sarcina angajatorului se poate reţine săvârşirea unei fapte ilicite, prin luarea unei
măsuri unilaterale abuzive, desfiinţată ulterior de instanţa de judecată, acordarea daunelor morale nu
poate interveni automat, ci trebuie să îşi găsească un suport probator, potrivit art. 249 Cod procedură
civilă.
În cauză, din analiza probelor administrate, instanţa a reţinut că nu s-a făcut dovada faptului
că angajatorul a exprimat public anumite consideraţii negative legate de capacitatea profesională a
reclamantului, pentru a putea fi afectate imaginea şi statutul său profesional. Astfel, este necesar ca
cel care pretinde daune morale să aducă un minim de probe din care să rezulte în ce măsură
drepturile personale nepatrimoniale, respectiv starea de sănătate, situaţia familială, profesională,
socială i-au fost afectate, reclamantul nefăcând nicio dovadă în acest sens. Este adevărat că prin
sancţionare se generează, în mod inerent, o stare de tensiune, de disconfort material şi psihic, însă
aceasta s-a reparat prin restabilirea situaţiei anterioară concedierii, respectiv anularea deciziei.
Pentru toate aceste motive, instanţa a admis în parte acţiunea, în sensul că a dispus anularea
deciziei de sancţionare disciplinară nr. 22 din 01.03.2018 emisă de pârât şi a respins cererea privind
obligarea pârâtului la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale ca neîntemeiată.
Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul A. solicitând admiterea apelului şi
schimbarea în parte a hotărârii atacate, în sensul de a admite în totalitate acţiunea, inclusiv în ceea ce
priveşte pretenţia obligării pârâtului Muzeul C. din cadrul Consiliului Judeţean la plata în favoarea
reclamantului a sumei de 20.000 lei cu titlu de daune pentru prejudiciul moral încercat de el în urma
discreditării sale profesionale şi a încălcării dreptului său la reputaţie şi la imagine, urmare a hărţuirii
exercitate, prin sancţiunea dispusă potrivit deciziei contestate în cauză şi care a fost anulată de
instanţa de fond.
Prin sentinţa Tribunalului s-a admis în parte acţiunea şi s-a anulat Decizia de sancţionare
disciplinară nr. 22/01.03.2018 emisă de pârât, respingându-se, însă, cererea de obligare a
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angajatorului la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale, cu motivarea că nu ar fi fost
dovedit prejudiciul a cărui reparare a solicitat-o.
Din punctul său de vedere, era pe deplin îndreptăţit la daunele pentru prejudiciul moral
încercat, solicitate în cauză.
Astfel, prin Decizia de sancţionare disciplinară nr. 22/01.03.2018 emisă de Muzeul C. din
cadrul Consiliului judeţean B., prin Director general D., anulată de instanţa de fond, a fost sancţionat
disciplinar în temeiul art. 247, al art. 248 alin. 1 lit. a) şi urm. Codul muncii şi al art. 34 alin. 3 lit. a)
din Regulamentul intern al Muzeului C., cu „avertisment scris”, pentru încălcarea atribuţiilor din fişa
postului, a dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, a dispozițiilor art. 8 alin. 15 şi 19, 35
alin. 19 din Regulamentul intern al Muzeului C., respectiv pentru efectuarea pretins defectuoasă a
sarcinilor de serviciu.
Principala apărare invocată în cauză de el priveşte faptul că dispoziţia contestată în cauză este
lovită de nulitate absolută, deoarece nu respectă exigenţele legale edictate de normele imperative în
materia raporturilor de muncă, şi anume art. 252 alin. 2 Codul muncii.
Astfel, analizând prevederile art. 252 alin. 2 Codul muncii şi raportându-le la modalitatea în
care au fost transpuse în dispoziţia contestată, Tribunalul a constatat că aceasta este nulă absolut
pentru nerespectarea exigenţelor trasate la lit. a) din art. 252 alin. 2 Codul muncii, respectiv
dispoziţia contestată nu întruneşte condiţia de legalitate intrinsecă a motivării în fapt a acesteia.
În lipsa individualizării cu precizie şi în mod suficient a abaterii reţinută în concret în sarcina
sa, respectiv în lipsa indicării faptelor efectiv săvârşite de către el (pentru a stabili dacă este dat
elementul material al laturii obiective a răspunderii disciplinare), decizia este lovită de nulitate
absolută.
Cele invocate de el în cauză şi reţinute de prima instanţă sunt de natură a demonstra
modalitatea tendenţioasă şi abuzivă de sancţionare disciplinară, ceea ce realizează conţinutul obiectiv
al unei fapte ilicite, care, în ce îl priveşte, este de la sine înţeles că a generat consecinţe negative la
nivelul personalităţii sale, a căror reparare a pretins-o cu temei în cauză şi pe care le-a estimat cu
onestitate la suma de 20.000 lei.
Daunele morale se stabilesc în raport cu consecinţele negative suferite de reclamant,
importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost
concepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi
socială.
În cuantificarea prejudiciului moral, aceste condiţii sunt subordonate condiţiei aprecierii
rezonabile pe o bază echitabilă corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs reclamantului,
astfel încât să nu se ajungă la o îmbogăţire fără justă cauză a celui care pretinde daune morale.
Criteriul general evocat de CEDO constă în aceea că despăgubirile trebuie să prezinte un
raport rezonabil de proporţionalitate cu atingerea adusă reputaţiei, având în vedere, totodată, gradul
de lezare a valorilor sociale ocrotite, intensitatea şi gravitatea atingerii adusă acestora.
În situaţia daunelor morale, datorită naturii lor nepatrimoniale, o evaluare exactă a acestora în
bani nu este facilă, întinderea despăgubirilor realizându-se prin apreciere raportată la elementele de
fapt.
Aceasta este şi practica instanţei supreme, care a reţinut că, în absenţa unor criterii pe baza
cărora să se realizeze o cuantificare obiectivă a acestor despăgubiri, trebuie recunoscută puterea de
apreciere a judecătorilor pe acest aspect.
Jurisprudenţa, în această materie, este chemată să se pronunţe în condiţiile în care dispoziţiile
legale nu oferă criterii stricte de cuantificare a daunelor.
În lipsa unor criterii legale de cuantificare a daunelor morale, văzând acţiunile conducerii
pârâtului, de natură a aduce atingere statutului său profesional prin discreditarea sa sistematică şi
hărţuirea constantă la care a fost supus, văzând că prima dispoziţie de sancţionare disciplinară care i
s-a comunicat a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice până la anularea sa de instanţă, şi a
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doua dispoziţie de sancţionare, contestată în cauza de faţa şi anulată de instanţa de fond, intrând în
circuitul civil şi ştirbindu-i imaginea profesională şi afectându-i respectul de sine, prin urmare
punându-l într-o poziţie de inferioritate în raport cu ceilalţi colegi, ale căror drepturi nu au fost
încălcate de o astfel de manieră, ceea ce echivalează cu o atingere semnificativă a statutului său
profesional, roagă instanţa de apel să reţină că prejudiciul moral suferit de el se impune a fi reparat
cu suma de 20.000 lei, sumă rezonabilă date fiind circumstanţele evocate anterior.
Prin urmare, consideră că în mod greşit s-a respins cererea sa de obligare a pârâtului la daune
morale pentru prejudiciul încercat ca urmare a afectării imaginii sale şi a statutului său profesional
prin modalitatea deficitară şi tendenţioasă de sancţionare disciplinară.
Consideră că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale a pârâtului, în înţelesul
art. 1349 Cod civil, rap. la art. 1357 Cod civil, respectiv existenţa unui prejudiciu moral produs prin
fapta ilicită a acestuia, săvârşită cu vinovăţie (emiterea unei decizii sancţionatorii abuzive fiind
consecinţa unui act voliţional), prejudiciu derivat din hărţuirea sa şi din nerespectarea în ce îl priveşte
a prevederilor legale în materie de procedură de sancţionare disciplinară.
Este dincolo de orice îndoială rezonabilă că substratul deciziilor sancţionatorii comunicate lui
la intervale mici de timp ţine de intenţia pârâtului de a îl hărţui moral. Hărţuirea (recunoscută şi ca
intimidare, maltratare sau violenţă psihologică) se referă la acel comportament repetat, nejustificat,
faţă de un angajat, care tinde la victimizarea, umilirea, subminarea sau ameninţarea persoanei
hărţuite - toate acestea fiind date în ce îl priveşte.
Hărţuirea, provenită de regulă din interiorul staff-ului de conducere, implică agresivitate
verbală, precum şi acţiuni mai subtile, cum ar fi emiterea, aparent justificată, de decizii de
sancţionare disciplinară, în mod repetat, pentru a se induce angajatului ideea că singura soluţie este
să părăsească unitatea - ceea ce, de altfel, s-a întâmplat şi în cazul său.
Toate aceste componente ale fenomenului de hărţuire le-a resimţit pe propria sa piele, acestea
provocându-i un stres considerabil şi o stare de presiune şi tensiune psihică care au afectat calitatea
muncii sale, combinate cu afectarea serioasă a respectului de sine, anxietate, apatie, iritabilitate etc.
Aşa fiind, pretinde, în rejudecare, acordarea de daune morale, rugând a se avea în vedere şi
Decizia nr. 2/17.01.2017 a ÎCCJ, potrivit cu care echitatea este un criteriu fundamental consacrat de
doctrină şi jurisprudenţă pentru cuantificarea despăgubirilor acordate pentru prejudiciul moral.
Pentru toate acestea, solicită admiterea apelului, aşa cum a fost formulat.
Examinând apelul, prin prisma motivelor formulate, a actelor și lucrărilor dosarului,
Curtea reţine următoarele:
Apelantul a criticat hotărârea primei instanțe sub aspectul neacordării daunelor morale în
cuantum de 20000 lei.
În ceea ce priveşte daunele morale pretinse de reclamant, Curtea reţine din analiza
prevederilor art. 253 alin. 1 din Codul muncii, că este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii
de fond pentru a exista răspunderea patrimonială: fapta ilicită a angajatorului; prejudiciul moral
cauzat angajatului; culpa angajatorului şi raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.
Numai întrunirea cumulativă a acestor condiţii atrage răspunderea angajatorului în temeiul
prevederilor art. 253 din Codul muncii, iar răspunderea este exclusă în lipsa a cel puţin uneia dintre
aceste condiţii.
Referitor la daunele morale solicitate ca urmare a sancţiunii aplicate prin decizia nr.
22/01.03.2018 emisă de Muzeul C. din cadrul Consiliului Judeţean B., se reține că aceasta a fost
anulată de instanță şi nu a făcut obiectul contestării pe calea apelului.
Posibilitate producerii unor daune morale prin emiterea acestei decizii, nu poate fi negată, cu
condiția, astfel cum se va dezvolta în continuare, a dovedirii producerii unui prejudiciu
nepatrimonial.
Prejudiciul reprezintă un alt element al răspunderii patrimoniale, neputând fi antrenată
răspunderea angajatorului dacă nu s-a produs un prejudiciu.
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Într-adevăr, stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente prejudiciului nepatrimonial
include o doză de aproximare și se raportează la o serie de criterii de evaluare, însă se impune ca cel
ce le pretinde să dovedească în ce măsură i-au fost afectate drepturile personale nepatrimoniale.
Pentru acordarea unor daune morale este necesar ca cel ce pretinde daune morale să producă
un minimum de argumente şi indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile personale
nepatrimoniale au fost afectate.
De asemenea, pentru acordarea daunelor morale este nevoie de existenţa unor elemente
probatorii adecvate, de natură să permită instanţei găsirea unor criterii de evaluare a întinderii
acestora, nefiind suficientă libera exprimare a instanţei, bazată pe gradul de percepere de către
aceasta a universului psihic al fiecărei persoane.
Reclamantul a pretins prin acţiune daune morale deoarece acţiunile conducerii pârâtului au
fost de natură a aduce atingere statutului său profesional prin discreditarea sa sistematică, ştirbindu-i
imaginea profesională şi afectându-i respectul de sine, prin urmare punându-l într-o poziţie de
inferioritate în raport cu ceilalţi colegi.
Se reține că susținerile reclamantului fără suport probator rămân simple afirmații nedovedite.
Acesta, deși sarcina probei îi revenea, nu a dovedit aceste afirmații.
În literatura juridică s-a statuat că daunele morale constau în atingerea adusă valorilor care
definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a unei persoane, sănătatea şi
integritatea corporală, la cinste, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. La stabilirea
cuantumului daunelor morale, ce constau generic în atingerea adusă valorilor ce definesc
personalitatea umană, se au în vedere consecinţele negative, suferite 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 de către persoana care pretinde daunele.
Dar, acordarea unei despăgubiri, în situația dată, este supusă dovezii ce trebuie făcută de cel
interesat a suferirii unui prejudiciu.
Prejudiciul moral se stabileşte, într-adevăr, prin apreciere, dar nu o apreciere de ordin general,
ci avându-se în vedere criterii rezultând din cazul concret dedus judecăţii, bazat pe probe. Cu privire
la cererea de daune morale solicitate, instanţa va avea în vedere faptul că în cauză nu s-au produs
probe de natură a face credibile susţinerile reclamantului. Deci, în ceea ce priveşte daunele morale
pretinse se constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare în raport cu criteriile ce ţin
de felul în care au fost lezate valorile morale pretinse, susţinerile reclamantului fiind simple afirmaţii
nedovedite prin probe de natură a face credibile aceste susţineri.
Probaţiunea ce se impunea în cauză pentru fundamentarea solicitărilor reclamantului nu a fost
efectuată, acesta limitându-se la a susţine că i s-au adus grave prejudicii morale, fiindu-i afectate
statutul și imaginea profesională, respectul de sine și fiind pus într-o poziţie de inferioritate în raport
cu ceilalţi colegi, în condiţiile în care era posibilă o probaţiune obiectivă cu referire la prejudiciul
moral pretins a fi suferit.
Cum, reclamantul nu a făcut dovada prejudiciului moral suferit, respectiv a consecinţelor
negative ca urmare a atitudinii pârâtei de natură să afecteze valorile sus menționate, astfel cum a
invocat aceasta, din probele dosarului nerezultând că acesta a suferit vreo daună morală, se conchide
că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru obligarea pârâtei la plata daunelor morale.
Deci, reclamantul nu a dovedit că statutul și imaginea profesională, respectul de sine au fost
afectate de măsura disciplinară luată de unitatea pârâtă prin Decizia nr. 22/01.03.2018, mai ales în
condiţiile anulării acesteia
Daunele morale reprezintă compensaţii ce pot fi acordate salariatului doar atunci când se face
dovada că, urmare a comiterii unei fapte de către angajator, s-au cauzat reale suferinţe psihice părţii
vătămate, care nu sunt echivalente cu nemulțumiri legate de măsura disciplinară luată de angajator.
Ca atare, nu se pot acorda daune morale reclamantului, chiar dacă sancţiunea aplicată a fost
anulată de instanță, atâta vreme cât acesta nu a produs un minim de indicii şi dovezi în legătura cu
existenţa prejudiciului moral şi întinderea acestuia.
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Prin prisma dispozițiilor art. 253 din Codul muncii cererea salariatului de acordare a daunelor
morale este admisibilă, însă aceste daune, astfel cum s-a reținut, pot fi acordate doar în condiţiile în
care solicitantul probează prejudiciul moral suferit.
În speţă, reclamantul deși a solicitat obligarea pârâtei la plata de daune morale, nu a adus
nicio probă pentru a dovedi consecinţele pe plan moral produse de măsura disciplinară dispusă de
unitate.
În contextul în care, prin derogare de la regula generală instituită în dreptul muncii, dovada
prejudiciului moral suferit de reclamant este în sarcina acestuia, iar în speţă reclamantul nu a adus un
minimum de argumente şi indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile personale nepatrimoniale
i-au fost afectate şi nici nu a dovedit legătura de cauzalitate dintre măsura sancționării sale
disciplinare prin decizia nr. 22/01.03.2018 şi cea anterioară, conform susţinerilor reclamantului, şi
impactul acestor măsuri asupra lui, Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a respins
solicitarea de obligare a pârâtului la plata în favoarea reclamantului a compensaţiilor băneşti pentru
prejudiciul moral pretins a fi cauzat acestuia.
Potrivit art. 478 alin. 3 Cod procedură civilă, prin apel nu se poate schimba calitatea părţilor,
cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.
Textul citat, care acorda efect devolutiv apelului, exprimat în regula tantum devolutum
quantum judicatum, consacră ideea că efectele apelului nu se pot răsfrânge decât numai asupra a ceea
ce s-a judecat de către prima instanţă. Aceasta înseamnă că prin intermediul apelului nu se poate
lărgi cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. Cu alte cuvinte, efectul devolutiv al apelului se
răsfrânge numai asupra a ceea ce s-a judecat în prima instanţă, legea instituind principiul
inadmisibilităţii modificării, în apel, a elementelor esenţiale ale acţiunii civile (obiect, cauză, părţi).
Regula este că instanţa de apel realizează numai un control judiciar asupra hotărârii atacate, control
ce nu poate avea în vedere alte pretenţii sau elemente care nu au format obiectul primei judecăţi,
deoarece, în caz contrar, s-ar încălca în mod grav principiul dublului grad de jurisdicţie.
De aceea, în speţă, susţinerile reclamantului apelant vizând o pretinsă hărțuire morală
cauzatoare de daune morale, prin provocarea unui stres considerabil şi a unei stări de presiune şi
tensiune psihică care au afectat calitatea muncii sale, combinate cu afectarea serioasă a respectului de
sine, anxietate, apatie, iritabilitate, încalcă dispoziţiile art. 478 alin. 3 Cod procedură civilă, întrucât
prin acţiunea introductivă de instanţă reclamantul nu a invocat în susţinerea acţiunii acest aspect.
Faţă de cele ce preced, având în vedere că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art. 253 alin. 1 din Codul muncii pentru obligarea pârâtei la plata de daune morale în favoarea
reclamantului, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge apelul ca
nefondat.
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Drept procesual civil
1. Recurs declarat înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei
Curții Constituționale nr. 369/2017. Inadmisibilitate
Rezumat:
Prin decizia nr. 369/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
582/20.07.2017 Curtea Constituţională a constatat că sintagma „precum şi în alte cereri evaluabile
în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinsă în art. XVIII alin. 2 din Legea nr.
2/2013 este neconstituţională.
În considerentele aceleiaşi decizii (par. 32) Curtea Constituţională a constatat că efect al
constatării neconstituţionalităţii acestei sintagme este acela că, de la data publicării deciziei în
Monitorul Oficial al României, urmează a se aplica prevederile art. XVIII alin. (2) din Legea nr.
2/2013 în sensul că sunt supuse recursului toate hotărârile pronunţate, după publicarea deciziei în
Monitorul Oficial al României, în cererile evaluabile în bani, mai puţin cele exceptate după criteriul
materiei, prevăzute expres în tezele cuprinse de art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013.
Având în vedere data pornirii litigiului (10.05.2016), obiectul acestuia, dispoziţiile
art. 27 C.pr.civ. care nu au fost analizate prin decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2017 şi
împrejurarea că prin decizia nr. 3/22.01.2018 a Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept s-a stabilit care este categoria proceselor cărora li se aplică decizia Curţii
Constituţionale nr. 369/2017, respectiv cele pornite după data de 20.07.2017, faţă de caracterul
obligatoriu al acestei decizii, excepţia inadmisibilităţii recursului este întemeiată.
(Decizia nr. 60/15.03.2018, pronunţată în dosarul nr. 2471/285/2016)
Hotărâre:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 10.05.2016 sub nr.
../285/2016, reclamanta A.B. a chemat în judecată pe pârâta C.D., solicitând obligarea pârâtei la
restituirea sumei de 6.000 euro reprezentând împrumutul acordat şi nerestituit până la data de
1.06.2013.
Prin sentinţa civilă nr. 3226/06.12.2016 Judecătoria Rădăuţi a admis acţiunea şi a obligat
pârâta să restituie reclamantei suma de 6.000 euro şi să achite reclamantei suma de 1.411,40 lei cu
titlu de cheltuieli de judecată.
Prin decizia nr. 937 din 8 septembrie 2017 Tribunalul Suceava a admis excepţia netimbrării
cererii de apel şi a anulat cererea de apel formulată de către apelanta pârâtă C.D. împotriva sentinţei
civile nr. 3226/06.12.2016 a Judecătoriei Rădăuţi ca netimbrată.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, în motivarea căruia a arătat că a fost de
acord cu acţiunea formulată chiar de la început şi în mod greşit a fost obligată la plata cheltuielilor de
judecată, legea civilă precizând că în situaţia în care recunoşti obligarea de restituire a împrumutului
nu mai poţi fi obligat la plata acestor cheltuieli. În cadrul procesului a apelat la acordarea ajutorului
public judiciar privind taxa de timbru, instanţa i-a respins această cerere, pentru ca apoi să-i respingă
acţiunea pe excepţia netimbrării acesteia. Din aceste motive critică ambele hotărâri şi solicită
admiterea recursului.
Prin întâmpinare, reclamanta a solicitat respingerea recursului şi menţinerea deciziei.
Examinând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului invocată din oficiu de instanţa de
apel, conform art. 248 alin. 1 C.pr.civ., Curtea a reţinut următoarele:
Prezentul litigiu are ca obiect restituirea unui împrumut în valoare de 6.000 Euro, aşadar este o
cerere evaluabilă în bani în valoare de până la 1.000.000 lei.
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Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 10.05.2016.
Conform art. 129 alin. 2 din Constituţie, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate
şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”.
În acelaşi sens, art. 17 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară arată că
„hotărârile judecătoreşti pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi
exercitate conform dispoziţiilor legale”, iar art. 457 alin. 1 C.pr.civ. stabileşte că „hotărârea
judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege”.
Iar potrivit art. 27 C.pr.civ. “hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor
prevăzute de legea sub care a început procesul”.
Conform art. XVIII alin. 2 teza I din Legea nr. 2/2013, în procesele pornite începând cu data
intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate ... în alte cereri
evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv.”
Prin decizia nr. 369/2017 publicată în M.Of. nr. 582/20.07.2017 Curtea Constituţională a
constatat că sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei
inclusiv" cuprinsă în art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013 este neconstituţională.
În considerentele aceleiaşi decizii (par. 32) Curtea Constituţională a constatat că efect al
constatării neconstituţionalităţii acestei sintagme este acela că, de la data publicării deciziei în
Monitorul Oficial al României, urmează a se aplica prevederile art. XVIII alin. (2) din Legea nr.
2/2013 în sensul că sunt supuse recursului toate hotărârile pronunţate, după publicarea deciziei în
Monitorul Oficial al României, în cererile evaluabile în bani, mai puţin cele exceptate după criteriul
materiei, prevăzute expres în tezele cuprinse de art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013.
În ce priveşte procesele cu privire la care produce efecte decizia Curţii Constituţionale (în
lipsa unei precizări în acest sens în cuprinsul ei), chestiunea de drept a fost tranşată prin decizia nr.
3/22.01.2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept (publicată în Monitorul Oficial nr. 195/2.03.2018).
În această decizie s-a stabilit că “42. … efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30
mai 2017 ... privesc hotărârile pronunţate în apel după publicarea în Monitorul Oficial a acestei
decizii, însă în litigiile pornite după data de 20 iulie 2017, având în vedere cele statuate de Curtea
Constituţională, coroborate în mod necesar cu prevederile art. 27 din Codul de procedură civilă (cu
denumirea marginală "Legea aplicabilă hotărârilor"), potrivit cărora: "Hotărârile rămân supuse
căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul."
43. Concluzia anterioară se impune, întrucât art. 27 din Codul de procedură civilă nu a făcut
obiectul controlului de constituţionalitate prin menţionata decizie, nici direct şi nici prin extinderea
controlului de constituţionalitate aflat la îndemâna instanţei de contencios constituţional, în aplicarea
prevederilor art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: "(1) Dezbaterea are loc în
plenul Curţii Constituţionale, cu participarea judecătorilor Curţii, pe baza sesizării, a documentelor şi
a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor menţionate în sesizare, cât şi asupra celor de
care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate".”
Instanţa de apel a reţinut că această dezlegare a Î.C.C.J. este obligatorie pentru instanţe de la
data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, partea I (2.03.2018), conform art. 521 alin.
3 C.pr.civ.
Având în vedere aşadar data pornirii litigiului (10.05.2016), obiectul acestuia, dispoziţiile art.
27 C.pr.civ. care nu au fost analizate prin decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2017 şi împrejurarea
că prin decizia nr. 3/22.01.2018 a Î.C.C.J.- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a
stabilit care este categoria proceselor cărora li se aplică decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2017,
respectiv cele pornite după data de 20.07.2017, faţă de caracterul obligatoriu al acestei decizii,
Curtea a constatat că excepţia invocată este întemeiată şi, în baza art. 496 alin. 1 C.pr.civ., a respins
recursul ca inadmisibil.
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2. Cerere de strămutare de la un tribunal, întemeiată pe motive de bănuială legitimă
raportat la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părți. Competență materială.
Cuprins pe materii:
Art. 142 alin. 1 C.proc.civ.; Decizia nr. 558/2014 a Curții Constituţionale
Rezumat:
Art. 142 alin. 1 C.proc.civ. prevede că cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială
legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o
judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de
apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 558/2014, a constatat că dispoziţiile art. 142 alin.
(1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de
bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.
Se constată că prezenta cauză este similară celei în care s-a pronunțat decizia de
neconstituționalitate în condițiile în care pârâta are calitatea de judecător la Curtea de Apel
Suceava, cererea de strămutare se întemeiază pe motivul de bănuială legitimă raportat la calitatea
sa de judecător la curtea de apel iar strămutarea se cere de la Tribunalul Suceava, aflat în
circumscripția Curții de Apel Suceava. Întrucât Curtea Constituțională a stabilit că într-o astfel de
situație competența de soluționare a cererii de strămutare nu poate reveni curții de apel rezultă că
aceasta poate fi soluționată doar de Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile în care
legiuitorul nu a modificat dispozițiile Codului de procedură civilă pentru a stabili o altă instanță
competentă.
(Sentința civilă nr. 8 din 13 februarie 2018, dosar nr. 33/39/2018).
Hotărâre – extras:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 15 ianuarie 2018 şi înregistrată sub nr.
33/39/2018, petentul A. a solicitat strămutarea dosarului nr. 7817/86/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Suceava, cu termen de soluţionare la data de 30 ianuarie 2018.
În motivare arată că acţiunea ce formează obiectul dosarului nr. 7817/86/2017 constă în
obligarea pârâtei B. – judecător la Curtea de Apel Suceava – la plata daunelor morale pricinuite de
aceasta ca urmare a lezării onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale, prin modul său
discreţionar de aplicare a normelor de drept procesual penal în dosarul nr. 635/39/2013, în care
aceasta asigură judecata în calitate de judecător al fondului.
În condiţiile în care pârâta este judecător la Curtea de Apel Suceava într-o cauză în care are
calitatea de co-inculpat (complicitate la abuz în serviciu), apreciază că datorită calităţii acesteia
există o îndoială rezonabilă cu privire la imparţialitatea judecătorilor Tribunalului Suceava – colegi
cu pârâta în circumscripţia Curţii de Apel Suceava, ceea ce presupune existenţa unei bănuieli
legitime din partea sa cu privire la judecarea cauzei în mod echitabil şi imparţial de către judecătorii
de la Judecătoria Suceava.
În concluzie, petentul solicită admiterea cererii de strămutare aşa cum a fost formulată.
În drept, invocă dispoziţiile art. 140 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură civilă, art. 141, art. 142,
art. 144 şi art. 145 Cod procedură civilă.
La termenul de judecată de astăzi, instanţa a invocat excepţia necompetenţei sale materiale
în soluţionarea cererii de strămutare, pe care o va analiza cu precădere, conform art. 248 alin. 1 Cod
procedură civilă.
Art. 142 alin. 1 C.proc.civ. prevede că cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială
legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o
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judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel,
competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 558/2014, a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1)
teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială
legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.
În considerente Curtea Constituțională a reținut în esență următoarele:
„Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea observă că, în speţă, autoarea
excepţiei de neconstituţionalitate a solicitat, în temeiul art. 140 alin. (1) şi (2) şi art. 141 din Codul de
procedură civilă, Curţii de Apel Suceava strămutarea procesului de la Judecătoria Suceava
considerând că există bănuiala legitimă cu privire la imparţialitatea judecătorului care va judeca
fondul cauzei determinată de calitatea reclamantului contestator din proces, respectiv aceea de
judecător la Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a civilă şi de membru al Colegiului de conducere al
acestei instanţe. Curtea de Apel Suceava a admis cererea şi, în temeiul art. 145 din Codul de
procedură civilă, a strămutat judecarea pricinii de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Vatra
Dornei, judeţul Suceava. Totodată, a dispus păstrarea actelor de procedură îndeplinite până la această
dată. În aceste circumstanţe, se ridică problema de a stabili dacă motivele de bănuială legitimă cu
privire la imparţialitatea judecătorului subzistă în faţa tuturor instanţelor din circumscripţia Curţii de
Apel Suceava la care va fi trimisă cauza spre judecare, având în vedere faptul că persoana a cărei
calitate reprezintă motivul cererii de strămutare poate avea un ascendent asupra judecătorilor
fondului, tocmai din cauza poziţiei ierarhic superioare a instanţei din care aceasta face parte.
Referitor la noţiunea de strămutare, Curtea observă că aceasta se defineşte ca fiind acea
instituţie procesuală prin care o instanţă competentă potrivit regulilor generale de competenţă va fi
desesizată de judecarea unei cauze în favoarea unei alte instanţe de acelaşi grad, pentru motive care
pun la îndoială imparţialitatea ei. Astfel, strămutarea reprezintă unul dintre mijloacele procesuale
care contribuie la asigurarea caracterului efectiv al imparţialităţii judecătorilor, garanţie instituţională
a dreptului la un proces echitabil.
În ceea ce priveşte instanţa competentă să soluţioneze cererea de strămutare, Curtea reţine că
în reglementarea procesual civilă anterioară aceasta era Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În prezent,
instanţa supremă are competenţa de a soluţiona numai cererile de strămutare întemeiate pe motive de
siguranţă publică, precum şi cele care se referă la strămutarea cauzelor de la curţile de apel. În
actuala reglementare procesual civilă instanţa competentă să soluţioneze cererea de strămutare
întemeiată pe motive de bănuială legitimă este curtea de apel în circumscripţia căreia se află instanţa
de la care se cere strămutarea procesului, curte de apel care, potrivit art. 145 din Codul de procedură
civilă, în caz de admitere a cererii de strămutare, va trimite procesul spre judecată unei alte instanţe
de acelaşi grad din circumscripţia sa. Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există
îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii
părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.
Raţiunea stabilirii curţii de apel ca instanţă competentă să judece cererile de strămutare de la
judecătoriile sau tribunalele din circumscripţia sa ţine de buna administrare a justiţiei, asigurată prin
apropierea instanţei care soluţionează cererea de strămutare de locul în care se susţine că există
împrejurările invocate de către petent. De asemenea, prin stabilirea acestei reguli s-a urmărit evitarea
supraîncărcării instanţei supreme şi prelungirea duratei procesului, reducându-se în mod semnificativ
şi costurile pentru părţi, în primul rând cele legate de deplasare.
Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, respectiv Decizia nr. 333 din 12 iunie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014, reiterând jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului, a stabilit că imparţialitatea magistratului, ca şi garanţie a dreptului la
un proces echitabil, poate fi apreciată într-un dublu sens: un demers subiectiv, ce tinde a determina
convingerea personală a unui judecător într-o cauză anume, ceea ce semnifică aşa-numita
imparţialitate subiectivă, şi un demers obiectiv, cu scopul de a determina dacă acesta a oferit garanţii
suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în privinţa sa, ceea ce semnifică aşa-numita
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imparţialitate obiectivă (Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 1 octombrie 1982,
pronunţată în Cauza Piersack împotriva Belgiei, paragraful 30). De asemenea, Curtea a reţinut că
imparţialitatea subiectivă este prezumată până la proba contrară, în schimb, aprecierea obiectivă a
imparţialităţii constă în a analiza dacă, independent de conduita personală a judecătorului, anumite
împrejurări care pot fi verificate dau naştere unor suspiciuni de lipsă de imparţialitate (Hotărârea
Curţii Europene a Drepturilor Omului din 24 mai 1989, pronunţată în Cauza Hauschildt împotriva
Danemarcei, paragraful 47).
Analizând art. 124 alin. (2) din Constituţie, Curtea constată că judecătorii se bucură de
prezumţia constituţională de imparţialitate, aceasta fiind ataşată statutului lor profesional. Această
prezumţie poate fi, însă, răsturnată, în mod individual, cu privire la fiecare judecător în parte, în
condiţiile în care se demonstrează lipsa imparţialităţii subiective sau obiective a judecătorului. Din
această perspectivă, Curtea reţine că, ceea ce se critică în cauza de faţă nu este imparţialitatea
subiectivă, ci cea obiectivă a judecătorului, dată de calitatea reclamantului de judecător la curtea de
apel, deci la o posibilă instanţă de control judiciar.
În ceea ce priveşte imparţialitatea obiectivă, Curtea constată că strămutarea la altă instanţă
judecătorească din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel nu este în toate cauzele suficientă pentru a
înlătura motivele de bănuială legitimă care au stat la baza măsurii strămutării, ceea ce înseamnă că se
poate prezuma că acestea vor exista la orice instanţă judecătorească din circumscripţia aceleiaşi curţi
de apel. Potrivit art. 146 alin. (1) din Codul de procedură civilă, strămutarea nu poate fi cerută din
nou, norma procedurală urmărind evitarea formulării şicanatorii a unor noi cereri de strămutare. Întrun mod ipotetic, în circumstanţele cauzei, formularea unei noi cereri de strămutare nu ar conduce
decât la învestirea unei alte judecătorii din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, astfel că acest
incident procedural rămâne fără finalitate. Dispoziţiile alin. (2) al art. 146 prevăd că cererea de
strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1), respectiv dacă nu se întemeiază
pe împrejurări necunoscute la data soluţionării cererii anterioare sau invite după soluţionarea
acesteia, este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiaşi instanţe.
Având în vedere faptul că, în speţă, motivul de bănuială legitimă evocat de autoarea excepţiei
de neconstituţionalitate nu poate fi înlăturat în temeiul normelor procedurale criticate, Curtea
apreciază că acestea nu îşi ating scopul pentru care au fost edictate, respectiv nu sunt de natură a
înlătura îndoielile cu privire la parţialitatea instanţei de judecată...
Astfel, neexistând un mecanism procedural alternativ care să permită corectarea normelor
legale criticate, Curtea constată că, datorită circumstanţelor cauzei, se justifică temerile autoarei
excepţiei de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte imparţialitatea obiectivă a instanţei care trebuie
să judece fondul cauzei în urma admiterii cererii de strămutare. În acest sens, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a reţinut că, în aprecierea imparţialităţii obiective, aparenţele au un rol deosebit,
deoarece într-o societate democratică tribunalele trebuie să inspire deplină încredere justiţiabililor (a
se vedea în acest sens Hotărârea din 1 octombrie 1982 pronunţată în Cauza Piersack împotriva
Belgiei, paragrafele 28 - 32, Hotărârea din 26 octombrie 1984 pronunţată în Cauza De Cubber
împotriva Belgiei, paragrafele 25 - 30, sau Hotărârea din 24 mai 1989 pronunţată în Cauza
Hauschildt împotriva Danemarcei, paragrafele 46 - 52).
Având în vedere cele de mai sus, dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1)
teza întâi din Codul de procedură civilă apar ca fiind neconstituţionale, încălcând principiul
imparţialităţii justiţiei cuprins în art. 124 alin. (2) şi, implicit, dreptul la un proces echitabil prevăzut
de art. 21 alin. (3) din Constituţie, în măsura în care motivul de bănuială legitimă se raportează la
calitatea părţii de judecător la curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care urmează să
judece cauza. În consecinţă, având în vedere cele anterior expuse, competenţa de soluţionare a unor
asemenea cereri de strămutare nu poate reveni curţii de apel. De aceea, în situaţia dată, strămutarea
urmează să fie făcută din raza curţii de apel, noţiune cu aceeaşi finalitate şi semnificaţie juridică cu
cea "de la curtea de apel", fiind astfel aplicabilă, mutatis mutandis, în această ipoteză, teza a doua a
art. 142 alin. (1) din Codul de procedură civilă.”
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Se constată că prezenta cauză este similară celei în care s-a pronunțat decizia de
neconstituționalitate în condițiile în care pârâta are calitatea de judecător la Curtea de Apel Suceava,
cererea de strămutare se întemeiază pe motivul de bănuială legitimă raportat la calitatea sa de
judecător la curtea de apel iar strămutarea se cere de la Tribunalul Suceava, aflat în circumscripția
Curții de Apel Suceava. Întrucât Curtea Constituțională a stabilit că într-o astfel de situație
competența de soluționare a cererii de strămutare nu poate reveni curții de apel rezultă că aceasta
poate fi soluționată doar de Înalta Curte de Casație și Justiție, în condițiile în care legiuitorul nu a
modificat dispozițiile Codului de procedură civilă pentru a stabili o altă instanță competentă.
În concluzie, faţă de cele arătate, Curtea apreciază că este competentă să soluţioneze cererea
de strămutare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în temeiul art. 158 alin. 3 din C.proc. civ., dosarul
va fi înaintat acestei instanţe.
3. Competența funcțională în litigiile având ca obiect plata indemnizației de concediu de
odihnă pentru foștii funcționari publici
Rezumat:
Faptul că indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat se solicită după momentul
încetării raportului de serviciu nu este relevant, întrucât litigiul decurge din suspendarea/încetarea
raportului de serviciu al funcționarului public, de modul în care, în derularea acestuia, părțile și-au
îndeplinit obligațiile legale, astfel încât competența de soluționare a cauzei revine instanței de
contencios administrativ.
(Decizia nr. 319 din 15.05.2018, dosar nr. 3363/40/2016*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 22.12.2016 şi înregistrată sub nr. .../40/2016, reclamantul A. a
solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală obligarea pârâtei la
plata indemnizaţiei pentru concediu de odihnă neefectuat aferent perioadei noiembrie 2013 - iulie
2014, actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda bancară, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare a arătat că prin decizia nr. 1033/23.09.2013 emisă de pârâtă a fost eliberat din
funcţia publică de execuţie comisar clasa 1, grad profesional superior la Garda Financiară - Secţia
Judeţeană B. potrivit art. 97 lit. c şi art. 99 al. l lit. a din Legea nr. l88/1999, iar începând cu data de
01.10.2013 i-a fost acordat un preaviz de 30 zile calendaristice.
Începând cu luna noiembrie 2013 şi până în luna iulie 2014 a fost în incapacitate temporară
de muncă, indemnizaţia de boală fiindu-i achitată de către Casa de Asigurări Sociale, în acest sens
fiindu-i eliberată adeverinţa nr. ../19.02.2015, această perioadă constituind vechime în muncă şi fiind
valorificată ca atare la calculul pensiei. Potrivit art. 94 al. l lit. h din Legea nr. 188/1999, raportul de
serviciu al unui funcţionar public se suspendă de drept atunci când acesta se află în concediu pentru
incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de o lună de zile. Faţă de cele prezentate
anterior rezultă că în realitate raportul său de serviciu a încetat la finele lunii iulie 2014. Pentru a-i fi
compensat în bani dreptul la concediul de odihnă cuvenit pentru perioada noiembrie 2013 - iulie
2014, s-a adresat în scris pârâtei la data de 30.05.2016 şi prin adresa nr. .../29.06.2016 i s-a răspuns
că nu poate beneficia de indemnizaţie concediu de odihnă pentru perioada menţionată. Încetându-i
raportul de serviciu la finele lunii iulie 2014 şi aflându-se în incapacitate temporară de muncă în
perioada noiembrie 2013 - iulie 2014, este îndreptăţit la concediu de odihnă şi pentru această
perioadă, acest drept fiind prevăzut ca atare de statutul funcţionarilor publici.
Art. 7 din Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European/4.01.2003 prevede dreptul la
concediu anual plătit al lucrătorului care se află în concediu medical. Hotărârea Curţii Europene de
Justiţie/21.01.2009 dispune că un lucrător nu-şi pierde dreptul la concediul anual de odihnă plătit pe
care nu a putut să şi-l exercite pe motiv de boală.
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Legislaţia românească conţine dispoziţii imperative potrivit cărora prioritate în aplicare o au
normele de drept european faţă de reglementările interne, sens în care a invocat art. 148, a 1.2 din
Constituţie. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art.5 din NCC - în materiile reglementate de prezentul
cod, normele dreptului UE se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.
În motivare a arătat că reclamantul a deţinut funcţia publică de execuţie specifică de comisar
in cadrul Gărzii Financiare - Secţia judeţeană B. până la data de 31.10.2013, dată la care Garda
Financiara a fost desfiinţată. Deciziile de eliberare a funcţionarilor publici din funcţiile publice
deţinute în cadrul Gărzii Financiare ca urmare a desfiinţării instituţiei au fost emise în temeiul
O.U.G. nr. 74/2013 şi ale H.G. nr. 520/2013, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999. Având
în vedere că actele normative nu au prevăzut preluarea personalului din cadrul fostei Gărzi
Financiare, angajaţii acestei instituţii au fost eliberaţi din funcţii conform prevederilor legale in
vigoare la acel moment. Din acest motiv, în conformitate cu art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005,
drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ născute anterior desfiinţării
angajatorului sunt achitate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de
către casele de asigurări de sănătate.
Prin cererea care formează obiectul prezentei cauze, reclamantul solicită plata indemnizaţiei
pentru concediul de odihnă neefectuat aferent perioadei noiembrie 2013 - iulie 2014, deci aferent
unei perioade ulterioare datei desfiinţării Gărzii Financiare şi eliberării reclamantului din funcţia
publică pe care a ocupat-o.
Directiva 2003/88/CE din 04.11.2003 face referire la calitatea de lucrător a persoanei, calitate
pe care reclamantul nu o mai deţine din data de 31.10.2013.
Prin încheierea pronunţată la data de 31 mai 2017 Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia nelegalei compuneri a completului de judecată în soluţionarea
acţiunii, a scos cauza de pe rol şi a înaintat-o spre soluţionare Secţiei I civile – complet specializat în
litigii de muncă şi asigurări sociale.
Dosarul a fost reînregistrat pe rolul Secţiei I Civile sub nr. 3363/40/2016* primind termen de
judecată la data de 26.09.2017.
Prin notele de şedinţă depuse la 25 septembrie 2017 pârâta Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală Bucureşti a invocat excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei civile a
Tribunalului Botoşani.
Prin încheierea de şedinţă din data de 24.10.2017 instanţa a respins excepţia de necompetenţă
funcţională a Secţiei I civile invocată de pârâtă şi a constatat că în acord cu practica Curţii de Apel
Suceava litigiile privind foştii funcţionari publici trebuie soluţionate de secţia competentă să
soluţioneze litigiile de muncă. Astfel a constatat că, potrivit art. 208 din Legea nr. 62/2011, Secţia I
civilă este competentă material, teritorial şi funcţional să soluţioneze prezenta cauză.
Prin sentinţa civilă nr. 34 din 10 ianuarie 2018 Tribunalul Botoşani a respins excepţia de
necompetenţă funcţională a Secţiei civile a Tribunalului Botoşani; a admis în parte acţiunea; a
obligat pârâta să plătească reclamantului indemnizaţia aferentă concediului de odihnă pentru
perioada 1.11.2013-31.07.2014, sumă ce va fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie şi dobânda
legală de la data scadenţei până la data plăţii efective; a respins ca nefondat capătul de cerere având
ca obiect plata cheltuielilor de judecată.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că reclamantul a fost salariatul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de execuţie specifică de comisar în
cadrul Gărzii Financiare - Secţia judeţeană B. Conform certificatelor de concediu medical aflate la
filele 27-44 dosar reclamantul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă începând cu data de
01.02.2013. Acestuia i-au fost acordate succesiv concedii pentru incapacitate temporară de muncă de
la această dată şi până la 31.07.2014.
La data de 23.09.2013 a fost emisă de către pârâtă Decizia nr. 1033 prin care s-a dispus
eliberarea din funcţia publică a petentului după expirarea termenului de preaviz de 30 zile ce ar fi
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trebuit să înceapă să curgă de la 01.10.2013. Atât la data de 23.09.2013 cât şi la 01.10.2013
reclamantul se afla în incapacitate temporară de muncă.
Conform art. 94 alin. 1 lit. H din Legea 188/1999 raportul de serviciu se suspendă de drept
atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o
lună, în condiţiile legi.
Potrivit art. 36 şi art. 96 alin. 3 din Legea 188/1999 pe perioada suspendării, raporturile de
serviciu ale funcţionarilor publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu
acordul funcţionarului public în cauză.
Nu a rezultat din actele dosarului că a existat vreun acord al lui A. privind încetarea
raporturilor de serviciu la 30.10.2013.
În consecinţă la data de 30.10.2013 raporturile de serviciu ale reclamantului cu pârâta nu au
încetat, acestea fiind suspendate conform art. 94 lit. h din Legea 188/1999.
În ceea ce priveşte dispoziţiile aplicabile privind dreptul la concediu, Tribunalul a observat că
dispoziţiile Legii 188/1999 în forma în vigoare în perioada analizată nu conţinea precizări cu privire
la situaţia în care salariatul se afla o perioadă mai îndelungată în incapacitate temporară de muncă.
Prevederile art. 145 din Codul Muncii arătau că angajatorul asigură acordarea concediului de odihnă
numai în raport cu activitatea efectiv prestată în cursul unui an calendaristic. Conform art. 145 alin. 2
din Codul Muncii în forma în vigoare în intervalul analizat durata efectivă a concediului de odihnă
anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective
aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
Începând cu 25.01.2015 acest articol a fost modificat arătându-se că „La stabilirea duratei
concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente
concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului
bolnav se consideră perioade de activitate prestată.” Textul modificat însă nu este aplicabil pentru
situaţiile anterioare datei de 25.01.2015.
Totuşi reclamantul a înţeles să invoce prevederile Directivei 2003/38/CE în special art. 7 şi
respectiv jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţiei Uniunii Europene în legătură cu acest articol.
Potrivit art. 7 din Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale
organizării timpului de lucru „Statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să
beneficieze de un concediu anual plătit de cel puţin patru săptămâni în conformitate cu condiţiile de
obţinere şi de acordare a concediilor prevăzute de legislaţiile şi practicile naţionale.
Perioada minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizaţie financiară,
cu excepţia cazului în care relaţia de muncă încetează.”
În textul directivei s-a consemnat că aceasta intră în vigoare începând cu 01.08.2004, dată
limită de transpunere în legislaţiile naţionale.
Acest articol a fost interpretat de Curtea de Justiţiei Uniunii Europene prin Hotărârea din
20.01.2009 din cauzele reunite C-350 şi 520/06 în sensul că „Articolul 7 alineatul (2) din Directiva
2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziţii sau unor practici naţionale care
prevăd că, la încetarea raportului de muncă, nu se acordă nicio indemnizaţie pentru concediul anual
plătit neefectuat lucrătorului care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referinţă sau întro parte din aceasta şi/sau în toată perioada de report sau într-o parte din aceasta, motiv pentru care nu
a putut să îşi exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizaţiei menţionate,
remuneraţia obişnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menţinută în perioada de repaus ce
corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă.” Dar în ceea ce priveşte acelaşi
articol 7 din Directiva 2003/88 a fost pronunţată şi Hotărârea CJUE din 24.01.2012 în cauza C282/10 (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation — Franţa)
— Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre.
Prin aceasta instanţa europeană a stabilit că: „15. Prin intermediul primei întrebări, instanţa de
trimitere solicită, în esenţă, să se stabilească dacă articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88
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trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziţii sau unor practici naţionale care prevăd că
dreptul la concediul anual plătit este condiţionat de existenţa unei perioade minime de activitate
efectivă de 10 zile sau de o lună în perioada de referinţă.
16. În această privinţă, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudenţe constante, dreptul
fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un principiu al dreptului social al Uniunii
de o importanţă deosebită de la care nu se poate deroga şi a cărui punere în aplicare de către
autorităţile naţionale competente poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres chiar
în Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării
timpului de lucru (JO L 307, p. 18), această directivă fiind codificată, la rândul său, prin Directiva
2003/88 (a se vedea Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C-173/99, Rec., p. I-4881, punctul 43,
Hotărârea din 20 ianuarie 2009, Schultz-Hoff şi alţii, C-350/06 şi C-520/06, Rep., p. I-179, punctul
22, precum şi Hotărârea din 22 noiembrie 2011, KHS, C-214/10, nepublicată încă în Repertoriu,
punctul 23).
17. Astfel, Directiva 93/104 trebuie interpretată în sensul că se opune ca statele membre să
limiteze în mod unilateral dreptul la concediul anual plătit recunoscut tuturor lucrătorilor prin
stabilirea unei condiţii de exercitare a acestui drept care conduce la excluderea anumitor lucrători de
la beneficiul acestui drept (Hotărârea BECTU, citată anterior, punctul 52).
18. Desigur, statelor membre le este permis să definească, în reglementarea lor internă,
condiţiile de exercitare şi de transpunere a dreptului la concediul anual plătit, dar acestea nu pot
totuşi condiţiona în vreun mod constituirea însăşi a acestui drept (a se vedea Hotărârea Schultz-Hoff
şi alţii, citată anterior, punctul 46).
19. Astfel, modalităţile de executare şi de aplicare necesare pentru punerea în aplicare a
prevederilor Directivei 93/104, codificată prin Directiva 2003/88, pot cuprinde anumite divergenţe în
ceea ce priveşte condiţiile de exercitare a dreptului la concediul anual plătit, dar această directivă nu
permite statelor membre să excludă chiar naşterea unui drept acordat în mod expres tuturor
lucrătorilor (Hotărârile citate anterior BECTU, punctul 55, precum şi Schultz-Hoff şi alţii, punctul
47).
20. În plus, întrucât Directiva 2003/88 nu face nicio distincţie între lucrătorii care, în perioada
de referinţă, sunt absenţi de la serviciu pentru că se află în concediu medical şi cei care au lucrat
efectiv în perioada menţionată (a se vedea Hotărârea Schultz-Hoff şi alţii, citată anterior, punctul 40),
rezultă că, în ceea ce îi priveşte pe lucrătorii aflaţi în concediu medical prescris în mod legal, un stat
membru nu poate condiţiona dreptul la concediul anual plătit conferit de această directivă tuturor
lucrătorilor de obligaţia de a fi lucrat efectiv în perioada de referinţă stabilită de statul menţionat
(Hotărârea Schultz-Hoff şi alţii, citată anterior, punctul 41).
21. Din cele de mai sus rezultă că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie
interpretat în sensul că se opune unor dispoziţii sau unor practici naţionale care prevăd că dreptul la
concediul anual plătit este condiţionat de existenţa unei perioade minime de activitate efectivă de 10
zile sau de o lună în perioada de referinţă.
Cu privire la a doua întrebare
22. Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanţa de trimitere solicită, în esenţă, să se
stabilească dacă articolul 7 din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că, într-un litigiu între
particulari, o dispoziţie naţională care prevede că dreptul la concediul anual plătit este condiţionat de
existenţa unei perioade minime de activitate efectivă în perioada de referinţă, contrară articolului 7
menţionat, trebuie înlăturată.
23. Trebuie arătat încă de la început că problema dacă o dispoziţie naţională, în măsura în
care este contrară dreptului Uniunii, nu trebuie aplicată se pune numai în cazul în care nu este
posibilă nicio interpretare conformă a dispoziţiei în cauză.
24. În această privinţă, potrivit unei jurisprudenţe constante, la aplicarea dreptului intern,
instanţele naţionale sunt obligate, în măsura posibilului, să interpreteze dispoziţiile acestuia în lumina
textului şi a finalităţii directivei în cauză pentru a atinge rezultatul urmărit de aceasta şi, prin urmare,
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să se conformeze articolului 288 al treilea paragraf TFUE. Această obligaţie de interpretare conformă
a dreptului naţional este într-adevăr inerentă sistemului Tratatului FUE, în măsura în care permite
instanţelor naţionale să asigure, în cadrul competenţelor lor, deplina eficacitate a dreptului Uniunii
atunci când judecă litigiile cu care sunt sesizate (a se vedea în special Hotărârea din 5 octombrie
2004, Pfeiffer şi alţii, C-397/01-C-403/01, Rec., p. I-8835, punctul 114, Hotărârea din 23 aprilie
2009, Angelidaki şi alţii, C-378/07-C-380/07, Rep., p. I-3071, punctele 197 şi 198, precum şi
Hotărârea din 19 ianuarie 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Rep., p. I-365, punctul 48).
25. Desigur, acest principiu al interpretării conforme a dreptului naţional are anumite limite.
Astfel, obligaţia instanţei naţionale de a se referi la conţinutul unei directive atunci când
interpretează şi aplică normele relevante de drept intern este limitată de principiile generale de drept
şi nu poate fi utilizată ca temei pentru o interpretare contra legem a dreptului naţional (a se vedea
Hotărârea din 15 aprilie 2008, Impact, C-268/06, Rep., p. I-2483, punctul 100, precum şi Hotărârea
Angelidaki şi alţii, citată anterior, punctul 199).
26. În cauza principală, instanţa de trimitere consideră că se află în prezenţa unei astfel de
limite. Potrivit acesteia, articolul L. 223-2 primul paragraf din Codul muncii, care prevede că dreptul
la concediul anual plătit este subordonat condiţiei unei activităţi efective minime de o lună în
perioada de referinţă, nu poate fi interpretat în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2003/88.
27. În această privinţă, trebuie amintit că principiul interpretării conforme impune în plus ca
instanţele naţionale să facă tot ce ţine de competenţa lor, luând în considerare ansamblul dreptului
intern şi aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea
deplină a directivei în discuţie şi pentru a identifica o soluţie conformă cu finalitatea urmărită de
aceasta (a se vedea Hotărârea din 4 iulie 2006, Adeneler şi alţii, C-212/04, Rec., p. I-6057, punctul
111, precum şi Hotărârea Angelidaki şi alţii, citată anterior, punctul 200).
28. Or, în cauza principală, articolul L. 223-4 din Codul muncii, care prevede că anumite
perioade de absenţă de la locul de muncă înlătură condiţia activităţii efective în perioada de referinţă,
este parte integrantă a dreptului intern care trebuie luat în considerare de instanţele naţionale.
29. Astfel, dacă articolul L. 223-4 din Codul muncii era interpretat de instanţa naţională în
sensul că o perioadă de absenţă cauzată de un accident de traseu trebuie asimilată unei perioade de
absenţă cauzate de un accident de muncă pentru a asigura efectul deplin al articolului 7 din Directiva
2003/88, această instanţă nu s-ar afla în prezenţa limitei interpretării conforme a articolului L. 223-2
din Codul muncii, menţionată la punctul 26 din prezenta hotărâre.
30. În această privinţă, trebuie să se precizeze că articolul 7 din Directiva 2003/88 nu face
nicio distincţie între lucrătorii absenţi în perioada de referinţă pentru că se află în concediu medical şi
cei care au lucrat efectiv în această perioadă (a se vedea punctul 20 din prezenta hotărâre). Rezultă că
un stat membru nu poate condiţiona dreptul la concediul anual plătit al unui lucrător absent din
motive de sănătate în perioada de referinţă de obligaţia de a fi lucrat efectiv în aceeaşi perioadă.
Astfel, potrivit articolului 7 din Directiva 2003/88, dreptul oricărui lucrător la concediul anual plătit
de cel puţin patru săptămâni nu poate fi afectat, indiferent dacă acesta se află în concediu medical în
perioada de referinţă menţionată ca urmare a unui accident survenit la locul de muncă sau în altă
parte ori ca urmare a unei boli de orice natură sau având orice cauză.
31. Din cele de mai sus rezultă că revine instanţei de trimitere sarcina de a verifica, luând în
considerare ansamblul dreptului intern, în special articolul L. 223-4 din Codul muncii, şi aplicând
metodele de interpretare recunoscute de acesta, pentru a garanta efectivitatea deplină a Directivei
2003/88 şi pentru a identifica o soluţie conformă cu finalitatea urmărită de aceasta, dacă poate ajunge
la o interpretare a acestui drept care să permită asimilarea absenţei lucrătorului ca urmare a unui
accident de traseu cu una dintre situaţiile menţionate la articolul amintit din Codul muncii.
32. În cazul în care o astfel de interpretare nu ar fi posibilă, trebuie să se examineze dacă
articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 produce un efect direct şi, dacă este cazul, în ce
măsură doamna Dominguez se poate prevala de acesta împotriva pârâţilor din acţiunea principală, în
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special împotriva angajatorului său, şi anume CICOA, având în vedere natura juridică a acestora din
urmă.
33. În această privinţă, dintr-o jurisprudenţă constantă a Curţii rezultă că, în toate cazurile în
care dispoziţiile unei directive sunt, în ceea ce priveşte conţinutul, necondiţionate şi suficient de
precise, particularii au dreptul să le invoce în faţa instanţelor naţionale împotriva statului fie atunci
când acesta nu a transpus în termenele stabilite directiva în dreptul naţional, fie atunci când a
transpus în mod incorect directiva în cauză (a se vedea în special Hotărârea Pfeiffer şi alţii, citată
anterior, punctul 103, precum şi jurisprudenţa citată).
34. Or, articolul 7 din Directiva 2003/88 îndeplineşte aceste criterii, dat fiind că pune în
sarcina statelor membre, în termeni neechivoci, o obligaţie de rezultat precisă şi care nu este supusă
niciunei condiţii cu privire la aplicarea normei pe care o prevede, constând în acordarea unui
concediu anual plătit de cel puţin patru săptămâni oricărui lucrător.
35. Chiar dacă articolul 7 din Directiva 2003/88 lasă statelor membre o anumită marjă de
apreciere în adoptarea condiţiilor de obţinere şi de acordare a dreptului la concediul anual plătit pe
care îl prevede, această împrejurare nu afectează însă caracterul precis şi necondiţionat al obligaţiei
prevăzute la acest articol. În această privinţă, trebuie să se observe că articolul 7 din Directiva
2003/88 nu se numără printre dispoziţiile directivei menţionate de la care articolul 17 din aceasta
permite să se deroge. Prin urmare, se poate determina protecţia minimă care trebuie, în orice caz, să
fie pusă în aplicare de statele membre în temeiul acestui articol 7 (a se vedea, prin analogie,
Hotărârea Pfeiffer şi alţii, citată anterior, punctul 105).
36. Întrucât articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 îndeplineşte condiţiile cerute
pentru a produce un efect direct, trebuie, în plus, să se constate că CICOA, unul dintre cei doi pârâţi
din acţiunea principală, angajatorul doamnei Dominguez, este un organism care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul securităţii sociale.
37. Este adevărat că, potrivit unei jurisprudenţe constante, o directivă nu poate, prin ea însăşi,
să creeze obligaţii în sarcina unui particular şi, prin urmare, nu poate fi invocată ca atare împotriva sa
(a se vedea în special Hotărârea din 14 iulie 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec., p. I-3325, punctul 20,
Hotărârea din 7 martie 1996, El Corte Inglés, C-192/94, Rec., p. I-1281, punctul 15, Hotărârea
Pfeiffer şi alţii, citată anterior, punctul 108, precum şi Hotărârea Kücükdeveci, citată anterior,
punctul 46).
38. Cu toate acestea, trebuie amintit că, în cazul în care justiţiabilii pot invoca o directivă nu
împotriva unui particular, ci a unui stat, aceştia pot invoca directiva în cauză indiferent de calitatea în
care acţionează statul menţionat: de angajator sau de autoritate publică. Astfel, în ambele cazuri,
trebuie să se evite posibilitatea ca statul să obţină avantaje de pe urma încălcării de către acesta a
dreptului Uniunii (a se vedea în special Hotărârea din 26 februarie 1986, Marshall, 152/84, Rec., p.
723, punctul 49, Hotărârea din 12 iulie 1990, Foster şi alţii, C-188/89, Rec., p. I-3313, punctul 17,
precum şi Hotărârea din 14 septembrie 2000, Collino şi Chiappero, C-343/98, Rec., p. I-6659,
punctul 22).
39. Astfel, printre entităţile faţă de care se pot invoca dispoziţiile unei directive de natură a
avea efecte directe figurează un organism care, indiferent de forma sa juridică, a fost însărcinat în
temeiul unui act al autorităţii publice să îndeplinească, sub controlul acesteia din urmă, un serviciu
de interes public şi care dispune, în acest scop, de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile
în relaţiile dintre particulari (a se vedea în special Hotărârile citate anterior Foster şi alţii, punctul 20,
şi Collino şi Chiappero, punctul 23, precum şi Hotărârea din 19 aprilie 2007, Farrell, C-356/05, Rep.,
p. I-3067, punctul 40).
40. Prin urmare, revine instanţei naţionale sarcina de a verifica dacă articolul 7 alineatul (1)
din Directiva 2003/88 poate fi invocat împotriva CICOA.
41. Întrucât, în caz afirmativ, articolul 7 din Directiva 2003/88 ar îndeplini condiţiile cerute
pentru a produce un efect direct, acesta ar avea drept consecinţă faptul că instanţa naţională ar trebui
să înlăture orice dispoziţie naţională contrară.
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42. În caz negativ, trebuie amintit că nici chiar o dispoziţie clară, precisă şi necondiţionată a
unei directive care are ca obiect să confere drepturi sau să impună obligaţii particularilor nu poate fi
aplicată ca atare în cadrul unui litigiu care se poartă exclusiv între particulari (a se vedea Hotărârea
Pfeiffer şi alţii, citată anterior, punctul 109).
43. Într-o astfel de situaţie, partea lezată de neconformitatea dreptului naţional cu dreptul
Uniunii ar putea totuşi să se prevaleze de jurisprudenţa rezultată din Hotărârea din 19 noiembrie
1991, Francovich şi alţii (C-6/90 şi C-9/90, Rec., p. I-5357), pentru a obţine, dacă este cazul,
repararea prejudiciului suferit.
44. În consecinţă, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că revine instanţei de trimitere
sarcina de a verifica, luând în considerare ansamblul dreptului intern, în special articolul L. 223-4 din
Codul muncii, şi aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta, pentru a garanta
efectivitatea deplină a articolului 7 din Directiva 2003/88 şi pentru a identifica o soluţie conformă cu
finalitatea urmărită de aceasta, dacă poate ajunge la o interpretare a acestui drept care să permită
asimilarea absenţei lucrătorului ca urmare a unui accident de traseu cu una dintre situaţiile
menţionate la articolul amintit din Codul muncii;
– în cazul în care o astfel de interpretare nu este posibilă, revine instanţei naţionale sarcina de
a verifica dacă, având în vedere natura juridică a pârâţilor din acţiunea principală, efectul direct al
articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 poate fi invocat împotriva acestora;
– dacă instanţa naţională nu reuşeşte să obţină rezultatul prevăzut la articolul 7 din Directiva
2003/88, partea lezată de neconformitatea dreptului naţional cu dreptul Uniunii ar putea totuşi să se
prevaleze de Hotărârea Francovich şi alţii, citată anterior, pentru a obţine, dacă este cazul, repararea
prejudiciului suferit.”
În raport cu cele stabilite de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a observat în primul rând
că începând cu data de 01.01.2007 Directiva 2003/88 stabileşte obligaţii şi în sarcina Statului Român
în sensul că acesta era obligat să transpună actul comunitar în dreptul naţional. Această transpunere a
avut loc însă abia la 25.01.2015.
În ceea ce priveşte art. 145 alin. 2 din Codul Muncii s-a observat în al doilea rând că
prevederile condiţionează acordarea concediului de odihnă de prestarea efectivă a activităţii.
Perioada în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă este catalogată de legiuitor ca
fiind stagiu de cotizare în ceea ce priveşte asigurările sociale şi dreptul la pensie conform celor
menţionate în art. 45 din OUG 158/2005. Nu există o altă prevedere care să arate că această perioadă
este considerată ca fiind de activitate efectiv prestată. În consecinţă, nu există posibilitatea
interpretării art. 145 alin. 2 din Codul Muncii în sensul art. 7 din Directiva 20003/88, respectiv că
perioada incapacităţii temporare de muncă este considerată ca generând dreptul la acordarea
concediului de odihnă ca activitate efectiv prestată.
În al treilea rând, în prezenta cauză reclamantul este îndreptăţit să invoce aplicarea directă a
art. 7 din Directiva 2003/88 /CE. Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este instituţie
publică. Rezultă aşadar că în raport cu punctul 39 din Hotărârea din cauza 282/10 este entitate care,
indiferent de forma sa juridică, a fost însărcinată în temeiul unui act al autorităţii publice să
îndeplinească, sub controlul acesteia din urmă, un serviciu de interes public şi care dispune, în acest
scop, de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile în relaţiile dintre particulari iar în măsura
în care acţiunea de faţă ar fi respinsă statul ar obţine avantaje de pe urma încălcării de către acesta a
dreptului Uniunii în sensul că o parte din fondurile colectate ar rămâne la dispoziţia statului în loc să
fie acordate în calitate de compensare drepturi aferente concediului de odihnă.
În raport cu cele trei puncte dezvoltate anterior, Tribunalul a hotărât că dispoziţiile art. 145
alin. 2 din Legea 53/2003 în forma în vigoare până la 25.01.2015 este contrară art. 7 din Directiva
2003/88 iar aplicarea art. 145 din Codul Muncii în forma anterioară datei de 25.01.2015 trebuie
înlăturată conform celor menţionate de CJUE la punctul 41 din cauza C-282/10. În consecinţă, în
temeiul art. 7 din Directiva 2003/88/CE Tribunalul a admis acţiunea şi a obligat pârâta să plătească
reclamantului indemnizaţia aferentă concediului de odihnă pentru perioada 1.11.2013-31.07.2014,
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sumă ce va fi actualizată în funcţie de indicii de inflaţie, cât şi dobânda legală de la data scadenţei
până la data plăţii efective.
Împotriva sentinţei şi a încheierii de şedinţă din data de 24.10.2017 pronunţate de Tribunalul
Botoşani – Secţia I civilă, precum şi a încheierii de şedinţă din 31 mai 2017 pronunţată de Tribunalul
Botoşani – Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a declarat apel pârâta, solicitând
anularea hotărârilor atacate, admiterea excepţiei necompetenței funcţionale a Secţiei civile a
Tribunalului Botoşani și trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Secţiei de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani, iar în subsidiar, schimbarea în tot a sentinţei atacate şi
respingerea cererii ca neîntemeiată.
În motivare, a arătat că hotărârile atacate sunt nelegale şi netemeinice, fiind date cu încălcarea
şi aplicarea greşită a legii.
În mod nelegal, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi
fiscal, prin încheierea de şedinţă din data de 31.05.2017, şi Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă, prin
încheierea de şedinţă din data de 24.10.2017 şi prin sentinţa civilă nr. 34/10.01.2018, au apreciat că,
în cauză, competenţa de soluţionare nu ar aparţine Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, ci
Secţiei civile.
Potrivit art. 109 din Legea nr. 188/1999, cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al
funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului,
cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.
Prezentul litigiu se referă la un aspect strâns legat de raportul de serviciu al intimatuluireclamant, astfel încât competenţa de soluţionare aparţine Secţiei de contencios administrativ şi fiscal
a Tribunalului Botoşani.
Nu poate fi reţinută motivarea instanţei de fond potrivit căreia constată că în acord cu practica
Curţii de Apel Suceava litigiile privind foştii funcţionari publici trebuie soluţionate de Secţia
competentă să soluţioneze litigiile de muncă, astfel că, potrivit art. 208 din Legea nr. 62/2011 Secţia
I civilă este competentă material, teritorial şi funcţional să soluţioneze prezenta cauza.
Motivarea mai sus arătată încalcă în mod evident prevederile art. 109 din Legea nr. 188/1999,
iar practica judiciară nu constituie izvor de drept.
Prin motivarea potrivit căreia la data de 30.10.2013 raporturile de serviciu ale reclamantului
cu pârâta nu au încetat, în mod vădit nelegal Tribunalul Botoşani - Secţia I Civilă s-a pronunţat
implicit inclusiv asupra deciziei de eliberare din funcţie a intimatului-reclamant, respectiv a deciziei
nr. 1033/23.09.2013 emisă de Garda Financiară - Comisariatul General, în condiţiile în care prin
această decizie, act administrativ, a încetat raportul de serviciu al domnului A. cu Garda Financiară.
Potrivit art. 106 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, în cazul în care raportul de serviciu a încetat din
motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei
de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus
încetarea raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004, precum
şi plata de către autoritatea sau instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri
egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat
funcţionarul public.
Şi în ceea ce priveşte fondul cauzei sentinţa este nelegală şi netemeinică, fiind dată cu
încălcarea şi aplicarea greşită a legii.
În mod vădit nelegal instanţa de fond a reţinut că la data de 30.10.2013 raporturile de serviciu
ale reclamantului cu pârâta nu au încetat, acestea fiind suspendate conform art. 94 lit. h din Legea nr.
188/1999.
La data de 23.09.2013 a fost emisă decizia nr. 1033 (de către Garda Financiară - Comisariatul
General şi nu de către A.N.A.F.), prin care reclamantul a fost eliberat din funcţia publică pe care o
ocupă în cadrul Gărzii Financiare ca urmare a desfiinţării acestei instituţii, iar raportul de serviciu al
intimatului-reclamant cu instituţia publică menţionată anterior a încetat la data expirării termenului
de preaviz de 30 de zile acordat prin decizie.
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Reclamantul a deţinut funcţia publică de execuţie specifică de comisar în cadrul Gărzii
Financiare - Secţia judeţeană B. până la data de 31.10.2013, dată la care Garda Financiară a fost
desfiinţată.
Deciziile de eliberare a funcţionarilor publici din funcţiile publice deţinute în cadrul Gărzii
Financiare ca urmare a desfiinţării instituţiei au fost emise în temeiul prevederilor O.U.G. nr.
74/2013 şi ale H.G. nr. 520/2013, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999.
Având în vedere că actele normative nu au prevăzut preluarea personalului din cadrul fostei
Gărzi Financiare, angajaţii acestei instituţii au fost eliberaţi din funcţii conform prevederilor legale în
vigoare la acel moment.
Din acest motiv, în conformitate cu art. 32 alin. 1 din O.U.G. nr. 158/2005, drepturile
prevăzute la art. 2 alin. l) din acelaşi act normativ născute anterior desfiinţării angajatorului sunt
achitate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de
asigurări de sănătate.
Prin motivarea potrivit căreia la data de 30.10.2013 raporturile de serviciu ale reclamantului
cu pârâta nu au încetat, acestea fiind suspendate, conform art. 94 lit. h) din Legea nr. 188/1999,
instanţa de fond a lipsit practic de efecte decizia de eliberare din funcţie, în condiţiile în care acest
act administrativ este valabil, nefiind anulat prin nicio hotărâre judecătorească.
Potrivit art. 106 alin. 1 din Legea nr. 188/1999, în cazul în care raportul de serviciu a încetat
din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere
instanţei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a
dispus încetarea raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004,
precum şi plata de către autoritatea sau instituţia publică emitentă a actului administrativ a unei
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi
beneficiat funcţionarul public.
În condiţiile în care decizia de eliberare din funcţie este valabilă, intimatului-reclamant
încetându-i raportul de serviciu cu Garda Financiară începând cu data de 31.10.2013, este vădit
nelegală reţinerea instanţei de fond potrivit căreia la data de 30.10.2013 raporturile de serviciu ale
reclamantului cu pârâta nu au încetat, acestea fiind suspendate conform art. 94 lit. h) din Legea nr.
188/1999.
Prin cererea care formează obiectul prezentei cauze, intimatul-reclamant a solicitat plata
indemnizaţiei pentru concediul de odihnă neefectuat aferent perioadei noiembrie 2013 - iulie 2014,
deci aferent unei perioade ulterioare datei desfiinţării Gărzii Financiare şi eliberării sale din funcţia
publică pe care a ocupat-o.
Pe cale de consecinţă, nu au nicio relevanţă în cauză trimiterile făcute de instanţa de fond la
Directiva 2003/88 şi la cele menţionate de CJUE în diverse cauze. Directiva 2003/88/CE din
04.11.2003 invocată de reclamant în cererea de chemare în judecată şi reţinută de către instanţa de
fond în motivare face referire la calitatea de lucrător a persoanei, calitate pe care intimatul-reclamant
nu o mai deţine din data de 31.10.2013.
Faţă de cele arătate anterior, rezultă în mod clar că instanţa de fond a dispus în mod vădit
nelegal obligarea instituţiei la plata indemnizaţiei aferentă concediul de odihnă pentru o perioadă,
respectiv 1.112013-31.07.2014, în care intimatul-reclamant nu mai avea calitatea de angajat al fostei
Gărzi Financiare.
Nu poate fi reţinută motivarea instanţei de fond în sensul că dispoziţiile Legii nr. 188/1999 în
forma în vigoare în perioada analizată nu conţinea precizări cu privire la situaţia în care salariatul se
afla o perioadă mai îndelungată în incapacitate temporară de muncă.
Sunt vădit nelegale trimiterile făcute de către instanţa de fond la prevederile din Codul muncii
referitoare la concediul de odihnă.
Nu sunt aplicabile dispoziţiile Codului muncii pentru că există acte normative speciale care
reglementează concediul de odihnă în ceea ce priveşte funcţionarii publici, respectiv H.G. nr.
250/1992, aşa cum a fost modificată prin O.G. nr. 6/2007.
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În drept, a invocat dispoziţiile art.466 şi urm. C.pr.civ., Legea nr. 188/1999, O.U.G. nr.
158/2005.
Prin întâmpinare, reclamantul intimat a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
La termenul de astăzi instanţa a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii apelului
declarat împotriva încheierii de şedinţă din 31 mai 2017 pronunţată de Tribunalul Botoşani –
Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, pe care o va analiza cu precădere, conform
art. 248 C.pr.civ., şi cu privire la care reţine următoarele:
Conform art. 200 alin. 2 C.pr.civ., „în cazul în care cauza nu este de competenţa sa, completul
căruia i-a fost repartizată cererea dispune, prin încheiere dată fără citarea părţilor, trimiterea cauzei
completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din cadrul instanţei
sesizate. Dispoziţiile privitoare la necompetenţă şi conflictele de competenţă se aplică prin
asemănare”.
Iar art. 132 alin. 3 C.pr.civ. stabileşte că, „dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu
este supusă niciunei căi de atac...”.
În conformitate cu art. 457 alin. 1 C.pr.civ., „hotărârea judecătorească este supusă numai
căilor de atac prevăzute de lege…”.
În acelaşi sens, art. 129 alin. 2 din Constituţie stabileşte că „împotriva hotărârilor
judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”, iar
art. 17 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară arată că „hotărârile judecătoreşti pot fi
desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor
legale”.
Art. 466 alin. 4 C.pr.civ. stabileşte că „Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face
apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea dispune altfel”.
Având în vedere că dispoziţiile art. 200 alin. 2 rap. la art. 132 alin. 3 C.pr.civ. stabilesc că
încheierea de trimitere a cauzei la o altă secţie specializată nu este supusă niciunei căi de atac, Curtea
constată că excepţia invocată din oficiu este întemeiată şi, în baza art. 480 alin. 1 C.pr.civ., va
respinge ca inadmisibil apelul declarat împotriva încheierii din 31.05.2017 a Tribunalului Botoşani,
Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 N.C.pr.civ.,
stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în cauză,
Curtea constată următoarele cu privire la apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 34/10.01.2018
şi a încheierii din 24.10.2017 pronunţate de Tribunalul Botoşani, Secţia I civilă:
Obiectul cauzei de faţă este cererea reclamantului, fost angajat al Gărzii Financiare B.,
de obligare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la plata indemnizaţiei de concediu de
odihnă neefectuat aferent perioadei noiembrie 2013 - iulie 2014, în care a avut calitatea de
funcţionar public, apreciind că raportul său de serviciu a încetat la sfârşitul lunii iulie 2014.
Acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 94 alin. 1 lit. h din Legea nr. 188/1999, art.
7 din Directiva nr. 2003/88/CE, Hotărârea C.J.U.E. din 21.01.2009 (privind cauzele reunite C350 şi 520/06), art. 148 alin. 2 din Constituţie
În cauză este necontestat faptul că reclamantul a avut calitatea de funcționar public până la
31.10.2013, fiind în litigiu perioada noiembrie 2013 - iulie 2014, pentru când reclamantul-intimat
susţine că a păstrat această calitate, apărare contestată de apelantă.
Pentru a se stabili natura litigiului, în funcție de care se va stabili și competența funcțională a
secției, Curtea apreciază că trebuie avute în vedere următoarele dispoziții legale:
Art. 1 lit. p din Legea nr. 62/2011 definește conflictul individual de muncă ca fiind conflictul
de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din
contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de
serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt
considerate conflicte individuale de muncă următoarele:
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(i) conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de
părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul
individual de muncă ori raportul de serviciu;
(ii) conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a
unor clauze ale acestora;
(iii) conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze
ale acestora;
Potrivit art. 208 din același act normativ conflictele individuale de muncă se soluţionează în
primă instanţă de către tribunal.
Conform art. 231 din Codul muncii prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre
salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile
rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă iar art. 232 din Codul muncii prevede că procedura
de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin lege specială.
Potrivit art. 266 din Codul muncii jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de
muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor
individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor
privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.
Art. 267 din Codul muncii: Pot fi părţi în conflictele de muncă:
a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul
prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;
b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară,
utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile
prezentului cod;
c) sindicatele şi patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al
Codului de procedură civilă.
Art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici: cauzele care au ca
obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios
administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor
instanţe.
Art. 54 alin. 1 din Legea nr. 304/2004:
(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi
curţii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepţia cauzelor privind conflictele
de muncă şi de asigurări sociale.
Art. 55 alin. 1 din Legea nr. 304/2004:
Completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi
asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari.
Din aceste dispoziții rezultă că toate conflictele de muncă sunt de competența tribunalului.
De asemenea se observă că Legea nr. 62/2011 care definește conflictele individuale de muncă
include în această categorie și conflictele care derivă dintr-un raport de serviciu nu doar pe cele care
obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele
individuale şi colective de muncă. Însă pentru a se stabili care conflicte individuale de muncă intră în
competența jurisdicției muncii trebuie avute în vedere prevederile art. 266 și 267 din Codul muncii.
Din coroborarea acestor dispoziții rezultă că toate litigiile care decurg dintr-un raport de muncă, care
fie se fundamentează pe un contract individual de muncă, materializat în urma încheierii, semnării de
către părţi, fie nu are la bază un astfel de contract (cum este cazul magistraţilor care constituie o
categorie specială de personal care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă sui
generis – Decizia nr. 46/2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secțiile Unite, sau a
primarilor/viceprimarilor – Decizia nr. 16/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul
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competent să judece recursul în interesul legii), sunt de competența completelor specializate pentru
soluționarea litigiilor de muncă, cu excepția situațiilor când prin lege se prevede altfel.
Art. 109 din Legea nr. 188/1999, prevede că anumite conflicte individuale de muncă sunt de
competența instanțelor de contencios administrativ mai precis cele care au ca obiect raportul de
serviciu al funcționarului public. Prin urmare trebuie analizat dacă prezenta cauză are ca obiect
raportul de serviciu al funcționarului public.
Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în
condiţiile legii și încetează tot prin emiterea unui act administrativ (art. 4, 97, 98, 99 din Legea nr.
188/1999). Raportul de serviciu poate fi modificat sau suspendat în condițiile reglementate de Cap.
IX din același act normativ. De asemenea, art. 31 alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 prevede că
pentru activitatea desfășurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de
bază și sporul de vechime, și beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. Rezultă
că un litigiu are ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public dacă acesta privește nașterea,
executarea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu.
În speța de față, obiectul acțiunii este cererea unui fost funcționar public de obligare a fostului
angajator la contravalorii indemnizaţiei pentru concediul de odihnă neefectuat în perioada în care se
susţine că raportul de serviciu era suspendat. Curtea constată în consecință că prezenta cauză vizează
suspendarea/încetarea raportului de serviciu şi drepturile ce decurg din perioada pentru care partea
invocă în continuare calitatea de funcţionar public
Faptul că indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat se solicită după momentul
încetării raportului de serviciu nu este relevant întrucât litigiul decurge din suspendarea/încetarea
raportului de serviciu al funcționarului public, de modul în care, în derularea acestuia, părțile și-au
îndeplinit obligațiile legale, astfel încât competența de soluționare a cauzei revine instanței de
contencios administrativ. Ieşirea la pensie a funcţionarului public nu poate afecta în mod retroactiv
natura raportului juridic avut cu angajatorul său.
Că această interpretare este corectă rezultă și din Decizia nr. 5/5.03.2018 a Înaltei Curți de
Casație și Justiție prin care s-a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al
Curţii de Apel Suceava și s-a stabilit că litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de
care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în
rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr.
284/2010 sunt de competența în primă instanță a secțiilor/completelor specializate în soluționarea
litigiilor de muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcționar public a reclamanților, a
secțiilor/completelor specializate de contencios administrativ. Or, şi în cazul acestor litigii drepturile
bănești sunt solicitate de la fostul angajator de către foști funcționari publici.
Având în vedere că acţiunea a fost soluţionată de către o instanţă care nu era competentă
funcţional, iar necompetenţa a fost invocată în condiţiile legii-f. 11 dosar fond (respectiv de către
pârâtă prin întâmpinare, conform art. 130 alin. 3 C.pr.civ., fiind vorba de o necompetenţă de ordine
privată potrivit art. 129 alin. 3 C.pr.civ.), în baza art. 480 alin. 4 C.pr.civ., Curtea va admite apelul,
va anula în tot sentinţa apelată şi încheierea de şedinţă din 24.10.2017 şi va trimite cauza spre
rejudecare la Tribunalul Botoşani - Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
4. Competența materială în litigiile având ca obiect anularea actelor de control efectuate
de casele de asigurări de sănătate
Rezumat:
Litigiul dintre furnizorul de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi casa de
asigurări de sănătate este de natură civilă şi este de competenţa instanţelor civile. Sancţiunile
„avertisment”contestate în cauză nu reprezintă sancţiuni contravenţionale (pentru contestarea
cărora ar fi fost competentă Judecătoria, faţă de dispoziţiile art. 32 din O.G. nr. 2/2001), ci
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reprezintă sancţiuni aplicate ca urmare a constatării de către organele de control din cadrul pârâtei
Casa de Asigurări de Sănătate a nerespectării de către reclamant a unor obligaţii stabilite prin
Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară încheiat între părţi.
Curtea constată aşadar că prezenta acţiune nu este o plângere contravenţională, ci o acţiune
civilă neevaluabilă în bani, care nu se circumscrie prevederilor art. 94 alin. 1-4 C.pr.civ., norme ce
reglementează competenţa materială a judecătoriei. Conform art. 95 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.,
tribunalul judecă, în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor
instanţe.
(Sentința nr. 53 din 14.06.2018, Dosar nr. 355/39/2018)
Hotărârea:
Prin cererea iniţial înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a de contencios
administrativ şi fiscal în data de 21.08.2017 sub nr. ..../40/2017, reclamantul C.M.A. Dr. A., în
contradictoriu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate B., a solicitat anularea sancţiunii „avertisment”
aplicată de pârâtă prin adresele 18.228/14.07.2017, 18229/ 14.07.2017, 18.230/14.07.2017,
18.231/14.07.2017, 18232/14.07.2017, date ca urmare a Raportului de Control nr. 18.169/13.07.2017
şi anularea Procesul-verbal de constatare nr. 16823/27.06.2017.
În motivare, a arătat că a fost sancţionat în mod nelegal de echipa de control a CJAS B.
pentru încălcarea obligaţiilor contractuale prev. la art. 7 lit. h), k), l), w) şi aa) din Contractul de
furnizare servicii medicale în asistenţă medicală primară, încheiat între părţi, obligaţii relative la:
modul de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
(pct. 1 acţiune); acordarea de servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază (pct. 2
acţiune); respectarea dreptului la libera alegere de către asigurat a medicului şi furnizorului (pct. 3
acţiune); utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate (pct. 4 acţiune); recomandarea
tratamentului asiguraţilor, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a
medicamentelor (pct. 5 acţiune); acordarea de servicii prev. în pachetul minimal de servicii şi
pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale (pct. 6 acţiune). La pct. 7 din acţiune
s-a precizat că toate serviciile enumerate au fost efectuate şi raportate corect, nu în scopul realizării
de venituri şi nefiind înregistrată la plată. La pct. 8 a precizat reclamantul că pretinsele încălcări
semnalate sunt imposibil de încălcat din punct de vedere tehnic, iar la ultimul punct din acţiune (pct.
9) s-a arătat că tabelele care i-au fost remise nu le sunt opozabile, fiind elaborate prin interogarea
sistemului SIUI de către CJAS B.
Pârâta Casa de Asigurări de Sănătate B. a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia
necompetenţei materiale a Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ.
A arătat că, potrivit art. 255 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, raporturile dintre furnizorii de
servicii medicale şi casele de asigurări sunt raporturi juridice civile, reprezintă acţiuni multianuale şi
se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract.
Având în vedere art. 255 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 şi prevederile art. 95 Noul Cod
procedură civilă, pârâta a considerat că aparţine Judecătoriei Botoşani competenţa de soluţionare a
prezentei cauze.
Cu privire la fondul cauzei, pârâta a pus concluzii de respingere a acţiunii ca neîntemeiată.
Prin Încheierea din data de 06 decembrie 2017, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului
Botoşani Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi a declinat competenţa de
soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Botoşani - Secţia I Civilă.
Învestit astfel, Tribunalul Botoşani - Secţia I Civilă a reînregistrat pricina la data de 13
decembrie 2017 sub nr. .../40/2017*, dosarul fiind soluţionat prin Sentinţa civilă nr. 265/06.03.2018,
în sensul admiterii excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Botoşani invocată din oficiu
şi a declinării competenţei de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Botoşani.
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În motivare, Tribunalul a reţinut că competenţa de soluţionare a plângerii de faţă este expres
prevăzută în competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia, iar
potrivit deciziei 152 a preşedintelui CAS B. controlul s-a efectuat la sediul din ....
Dosarul a fost înregistrat în data de 14.03.2018 pe rolul Judecătoriei Botoşani, sub acelaşi nr.
de dosar ..../40/2017*.
La primul termen de judecată din data de 20.04.2018, instanţa a invocat din oficiu excepţia
necompetenţei materiale a Judecătoriei Botoşani.
Prin sentinţa civilă nr. 1813 din 24 aprilie 2018 Judecătoria Botoşani a admis excepția de
necompetenţă materială a Judecătoriei Botoșani invocată de instanță din oficiu; a constatat că există
conflict de competență negativ între Tribunalul Botoșani și Judecătoria Botoșani, iar în temeiul art.
134 Cod de procedură civilă a dispus suspendarea cauzei şi trimiterea dosarului Curții de Apel
Suceava pentru pronunțarea regulatorului de competenţă, pentru următoarele considerente:
Obiectul cererii de chemare în judecată nu este plângere contravenţională, care ar fi de
competenţa Judecătoriei Botoşani în temeiul art. 32 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, ci o cerere în
anularea unor adrese prin care s-au aplicat avertismente şi a procesului-verbal de constatare nr.
16823/27.06.2017 întocmit de structura de control din cadrul C.A.S. B., astfel cum au fost indicate în
cererea de chemare în judecată.
Prin Ordinul nr. 1012/10.12.2013 al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
s-au aprobat Normele Metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate.
În anexa 1 la Ordinul menţionat anterior, pct. 5.2.2.2.4. stabileşte următoarele „În activitatea
de control, membrii echipelor vor utiliza tehnicile, formularele şi instrumentele de control specifice
pentru atingerea obiectivelor. Principalele tehnici, formulare şi instrumente utilizate sunt: (...)
2. formulare:
a) procesul-verbal de constatare este un document în care se consemnează constatările
echipei de control şi trebuie întocmit obligatoriu în cadrul acţiunilor de control efectuate asupra
furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare. Modelul şi
procedura de întocmire şi înregistrare sunt prevăzute în anexa nr. 5. Entitatea controlată va semna
procesul-verbal de constatare şi, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la semnarea/primirea
acestuia, poate formula în scris casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală
obiecţiuni faţă de consemnările din procesul-verbal de constatare;
b) nota de constatare este un document în care se consemnează constatările echipei de
control în situaţia în care niciun reprezentant autorizat al entităţii controlate nu este prezent.
Modelul şi procedura de întocmire şi înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 6;
c) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este un document prin
care se aplică sancţiunile contravenţionale stabilite de lege pentru care competenţa aparţine
structurilor de control şi care se întocmeşte în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul este prezentat în anexa nr.
6^1;”.
Actele contestate de reclamant nu reprezintă procese-verbale de contravenţie, întrucât nu sunt
întocmite după modelul prezentat în anexa nr. 6^1 la Ordinul nr. 1012/10.12.2013, nu poartă
denumirea de proces-verbal de contravenţie şi nici nu conţin menţiunea specifică proceselor-verbale
de contravenţie, potrivit căreia „Împotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de
plată, se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii ori, după caz, a
comunicării acestuia.”.
Reclamantul a parcurs deja etapa specifică contestării unui proces-verbal de constatare (iar nu
a unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor), astfel cum aceasta este
reglementată la pct. 5.2.2.2.4. lit. a) „Entitatea controlată va semna procesul-verbal de constatare şi,
în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la semnarea/primirea acestuia, poate formula în scris
184

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția I civilă

casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală obiecţiuni faţă de consemnările
din procesul-verbal de constatare;”.
În concluzie, astfel cum în mod corect a reţinut Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal prin încheierea pronunţată la data de 06.12.2017, întrucât
raporturile contractuale dintre C.A.S. B. şi cabinetul medical asociat sunt calificate de lege ca fiind
raporturi civile, în baza art. 94 C.pr.civ., competenţa de soluţionare a litigiilor izvorâte din aceste
raporturi revine instanței de drept comun, respectiv Tribunalului Botoşani – Secţia I civilă, în baza
art. 95 pct. 1 C.pr.civ.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că în cauză există un conflict
negativ de competenţă între Judecătoria Botoşani şi Tribunalul Botoșani - Secţia I civilă.
Conform art. 133 C.pr.civ., există conflict de competenţă:
1. când două sau mai multe instanţe se declară deopotrivă competente să judece acelaşi
proces;
2. când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi
proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanţă învestită îşi declină la rândul său
competenţa în favoarea uneia dintre instanţele care anterior s-au declarat necompetente.
Pentru a exista un conflict negativ de competenţă se cer a fi întrunite mai multe condiţii,
şi anume: instanţa a fost sesizată cu judecata unui litigiu; două instanţe sau două secţii ale
aceleiași instanţe s-au declarat necompetente în soluţionarea cauzei; declinările de competenţă
sunt reciproce; cel puţin una din instanţe să fie competentă să soluţioneze pricina. În cauză sunt
îndeplinite aceste condiţii, Judecătoria Botoşani şi Secţia a I civilă a Tribunalului Botoşani
considerându-se necompetente material să soluţioneze cauza.
Ambele instanţe au arătat că, pentru determinarea competenţei materiale, trebuie avute în
vedere obiectul, opiniile fiind diferite în ceea ce priveşte obiectul prezentului litigiului.
Pe calea prezentei acţiuni, reclamantul Cabinetul Medical Asociat Dr. A., în contradictoriu
cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate B., a solicitat instanţei să dispună anularea procesului-verbal
de constatare nr. 16.823/27.06.2017 încheiat de pârâtă şi anularea a cinci “avertismente” aplicate prin
adresele nr. 18.228, 18.229, 18.230, 18.231, 18.232, toate din 14.07.2017, ca urmare a raportul de
control nr. 18.169/13.07.2017.
Din lecturarea adreselor nr. 18.228-18.232/14.07.2017 rezultă că avertismentele au fost emise
de pârâtă pentru reclamant pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale prevăzute de art. 7 lit. h, k,
l, lit. w, aa din contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa primară încheiat între părţi.
Procesul-verbal de constatare nr. 16.823/27.06.2017 a fost încheiat de pârâtă ca urmare a
acţiunii de control la furnizorul de servicii medicale în asistenţa medicală primară- Cabinetul
Medical Asociat Dr. A.
Potrivit Contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară nr.
21136/22.07.2016 încheiat între părţi, la art. 22 se stipulează că litigiile legate de încheierea,
derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe
cale amiabilă; litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate
se soluţionează de Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă C.N.A.S. sau de către instanţele de
judecată.
Potrivit art. 246 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, „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 situaţia în care este necesară
modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale.”
Având în vedere aceste dispoziţii legale şi capetele de cerere principale formulate de
reclamant, Curtea constată că litigiul dintre furnizorul de servicii medicale în asistenţa medicală
primară şi casa de asigurări de sănătate este de natură civilă şi este de competenţa instanţelor civile.
Cele cinci avertismente contestate în prezenta cauză nu reprezintă sancţiuni contravenţionale
(pentru contestarea cărora ar fi fost competentă Judecătoria Botoşani, faţă de dispoziţiile art. 32 din
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O.G. nr. 2/2001), ci reprezintă sancţiuni aplicate ca urmare a constatării de către organele de control
din cadrul instituţiei pârâte a nerespectării de către reclamant a unor obligaţii stabilite prin Contractul
de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară nr. 21136/22.07.2016 încheiat între
părţi, respectiv sancţiuni contractuale aplicate în baza art. 9 alin. 4 din contract.
Curtea constată aşadar că prezenta acţiune nu este o plângere contravenţională, ci o acţiune
civilă neevaluabilă în bani, care nu se circumscrie prevederilor art. 94 alin. 1-4 C.pr.civ., norme ce
reglementează competenţa materială a judecătoriei. Conform art. 95 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., tribunalul
judecă, în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.
În consecință, în temeiul art. 135 C.pr.civ., Curtea va admite sesizarea şi va stabili
competenţa funcțională de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Botoşani – Secţia I civilă.
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1. Fraudă la lege. Contract de împrumut fără dobândă încheiat între două societăți
comerciale
Rezumat:
Atât în doctrină cât şi în practica judiciară (spre ex. decizia ÎCCJ nr. 1386/4.04.2014)
s-a arătat că „frauda la lege” reprezintă acea operaţiune prin care, la întocmirea unui act
juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative, sunt uzitate alte norme legale, prin
deturnarea acestora din urmă de la scopul în care au fost edictate de legiuitor. Prin urmare,
încheierea unui contract de împrumut între două societăți comerciale fără obligația de plată a
unei dobânzi nu constituie, în lipsa altor elemente, o „fraudă la lege”.
(Decizia nr. 19 din 18.01.2018, dosar nr. 12/39/2012)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia comercială, de
contencios administrativ şi fiscal, sub nr. (...)/40/2010/a1 din 8 februarie 2011, reclamanta S.C.
A. S.R.L. prin reprezentant legal, în contradictoriu cu pârâţii S.C. B. SRL şi S.C. C. S.R.L. a
solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de împrumut încheiat între acestea la
26.10.2001, modificat prin actul adiţional din 11.11.2005 pentru lipsa cauzei şi fraudă la lege.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că suma de 230.000 euro nu a fost
împrumutată debitoarei S.C. C. S.R.L., aşa încât lipseşte cauza proximă a contractului de
împrumut încheiat între cele două pârâte la 26 octombrie 2001, fiind îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 968 Cod civil; că nu există nici un înscris care să ateste realitatea operaţiunii
de împrumut care ar fi fost realizat în baza contractului din 26 octombrie 2001 în afară de
contractul în sine care este semnat de D. doar pentru societatea împrumutată, respectiv,
debitoarea, în cauză fiind aplicată doar ştampila, fără nicio semnătură.
A solicitat, ca în cazul în care nu se va reţine lipsa cauzei contractului de împrumut, să
se constate nulitatea absolută a acestui contract deoarece operaţiunea de împrumut a fost
efectuată cu fraudarea legii, societatea neputând acorda împrumuturi fără dobândă, în condiţiile
în care societăţile comerciale nu au aptitudinea legală de a face gratuităţi.
Prin întâmpinare, pârâta S.C. B. SRL a solicitat respingerea acţiunii, în principal, pe
excepţia netimbrării şi excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei, subliniind faptul
că aceasta nu are calitate procesuală activă, întrucât nu justifică nici un interes legitim în
promovarea acestei acţiuni neavând calitate de creditor în dosarul de soluţionare a falimentului
societăţii pârâte S.C. C. S.R.L.
Pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiate, întrucât existenţa acordului de
împrumut cât şi realitatea transferului bancar pentru suma în cauză a fost deja supuse
controlului de legalitate în faţa judecătorului sindic care a reţinut caracterul cert, lichid şi
exigibil al creanţei date de acest înscris contestat de reclamantă.
Pârâta S.C. C. S.R.L., prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă E. a
invocat, de asemenea, excepţia netimbrării acţiunii precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale
active a reclamantei, faţă de împrejurarea că aceasta nu are calitate procesuală activă, nu
justifică un interes legitim în cauză şi nu are calitatea de creditor al societăţii pârâte aflate în
procedura insolvenţei.
Pe fond pârâta a arătat că acţiunea este neîntemeiată întrucât legalitatea existenţei
contractului de împrumut cât şi realitatea transferului bancar aferent sumei menţionate în
contract a fost verificată de către judecătorul sindic în cadrul procedurii insolvenţei, înscrisul
fiind acceptat ca act doveditor al creanţei înscrisă pe tabloul creditorilor.
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Prin sentinţa nr. 2577 din 25 octombrie 2011, Tribunalul Botoşani – Secţia comercială,
de contencios administrativ şi fiscal, a admis excepţia invocată de pârâţi şi în consecinţă, a
respins acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii absolute formulată de reclamanta S.C. A.
S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele S.C. B. SRL şi S.C. C. S.R.L., prin administrator judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă E., pentru lipsă calitate procesuală activă a reclamantei,
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta SC A. SRL, dosarul fiind
înregistrat pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia a II-a civilă sub nr. (...)/39/2014.
Prin încheierea de şedinţă din 26 februarie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Suceava
– Secţia a II-a civilă, în temeiul disp. art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă, s-a dispus
suspendarea cauzei faţă de împrejurarea că dosarul nr. (...)/40/2010/a4** aflat pe rolul
Tribunalului Botoşani, ce avea ca obiect procedura insolvenţei debitoarei S.C. C. S.R.L., prin
care S.C. A. S.R.L. contestă neînscrierea în Tabelul definitiv consolidat actualizat a creanţei în
cuantum de 876.531 nu a fost soluţionat definitiv şi irevocabil, iar prin Decizia nr. 1116 din 9
iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a civilă, s-a admis
recursul, s-a casat încheierea recurată şi s-a trimis cauza aceleaşi instanţe pentru continuarea
judecăţii, reţinând că dosarul pendinte (..../40/2010/a7) nu intră sub incidenţa legii speciale a
insolvenţei, neavând relevanţă calitatea de creditor a reclamantei care formează obiectul
judecăţii în procesul de faliment, aceasta dovedindu-şi interesul în promovarea prezentei acţiuni
în dreptul comun.
Prin decizia nr. 354 din 12 octombrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Suceava, s-a
admis apelul declarat de reclamanta SC A. S.R.L., împotriva sentinţei nr. 2577 din 25. 10.2011,
pronunţată de Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în
dosarul nr. (...)/40/2010, intimate fiind pârâtele SC B. S.R.L. şi SC C. S.R.L. prin lichidator
judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă E.; a desfiinţat sentinţa civilă nr. 2577/25.10.2011
pronunţată de Tribunalul Botoşani, reţinând cauza pentru judecarea în fond, faţă de
împrejurarea că prin Decizia nr. 1116/9.06.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat în
mod irevocabil că reclamanta îşi justifică interesul promovării prezentei acţiuni în anulare prin
urmărirea punerii în executare a sentinţei nr. 13932/8.12.2009 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti în dosarul nr. (...)/3/2008, executare ce nu poate fi efectuată din cauza deschiderii
procedurii insolvenţei împotriva S.C. B. S.R.L., în temeiul contractului de împrumut criticat.
Prin completările la concluziile scrise, reclamanta a solicitat să se aibă în vedere
considerentele Deciziei nr. 1116/09.06.2016 pronunţată de ICCJ - Secţia a II-a civilă în dosar
nr.(...)/39/2012/al, astfel că urmare a celor reţinute de instanţa de control judiciar consideră că
în soluţionarea prezentei cauze trebuie analizate doar expertiza si răspunsul la obiecţiuni ale
experţilor desemnaţi, sentinţele din aceste dosare neputând fi reţinute in prezenta cauza,
întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru a interveni autoritatea de lucru judecat, în
condiţiile în care prezenta acţiune nu intră sub incidenţa legii speciale a insolvenţei.
Referitor la dosarul penal nr. 55/P/2012, face precizarea că organele de urmărire penala
au interpretat eronat, reţinând că ar exista o similitudine între contractul în euro (care face
obiectul prezentului dosar) şi contractul în lei în valoare de 6.914.172.940 lei a cărui semnătura
a fost legalizată la B.N. F., acest birou legalizând un contract în lei motivat de faptul că în
octombrie 2001 în România nu era introdusă moneda euro, neexistând cadru legal pentru un
contract in euro.
De asemenea, a solicitat să se aibă în vedere şi dispoziţiile art. 28 din Codul de
procedură penală in ce priveşte limitele autorităţii hotărârii penale in procesul civil.
Având în vedere toate înscrisurile de la dosar precum şi susţinerile apelantei formulate
prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei şi completările aduse acestora, a solicitat
admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată în sensul de a se constata nulitatea absolută a
contractului de împrumut din 26.10.2001 şi a Actului adiţional, acestea fiind nule de drept,
pentru lipsa semnătura împrumutat, existenţa a două xerocopii ale aceluiaşi pretins contract
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care diferă şi ca scriere dar şi ca acord părţi; lipsa calităţii domnului D. de a încheia în nume
propriu acest pretins contract, el nu avea calitate de asociat unic al firmei SC B.; diferenţa
dintre semnăturile existente pe actele a căror nulitate o solicită este vizibilă şi majoră faţă de
specimenul de semnătură al domnului D. dat la Notariatul Botoşani în 11.10.2004; pe
viramentul bancar din 26.10.2001 nu exista trecută motivaţia transferului, deci nu există
precizat că suma transferată reprezintă "Împrumut în baza contractului..."; în evidenţele
contabile ale lui B. cât şi în cele de după fuziune ale SC C. (timp de 8 ani) viramentul efectuat
in 26.01.2001 este înregistrat „ca şi aport asociat" şi nu a avut loc niciodată o reactualizare a
sumei ca urmare a diferenţelor de curs valutar şi nici o dobândă anuală pentru sumele restante
aşa cum legea societăţilor comerciale şi legea contabilităţii o impune; prin adresele BNR-ului,
acesta precizează că „transferul în euro din 26.10.2001 s-a efectuat fără respectarea normelor
BNR" şi toate înscrisurile eliberate de BNR „nu pot fi considerate probe în faţa instanţei".
Solicită cheltuieli de judecată reprezentând taxele judiciare de timbru.
Prin concluzii scrise, SC B. SRL, faţă de cererea de chemare în judecată promovată SC
A. SRL, a solicitat respingerea acţiunii, ca fiind nefondată.
Solicită să se reţină că reclamanta a cerut constatarea nulităţii absolute a contractului de
împrumut din 26.10.2001, modificat prin actul adiţional din 01,11.2005, încheiat între S.C. B.
SRL şi filiala din România de la acea vreme, ulterior absorbita de SC C. SRL, co-pârâtă în
cauză, pentru lipsa cauză şi frauda la lege.
Referitor la prima critică de nulitate - lipsa cauză - este de netăgăduit finalitatea
urmărită prin finanţarea activităţii filialei S.C. B. SRL, fapt împlinit prin achiziţie imobile cu
destinaţie industriala. Realitatea transferului sumelor împrumutate, din Italia în România, este
evidentă şi dovedită şi prin înscrierile efectuate în Registrul datoriei private externe de la Banca
Naţionala a României pentru filiala SC B SRL (in prezent, co-pârâta C.),
Din lucrările dosarului penal ataşat reiese că operaţiunile bancare au fost verificate şi de
către organele de cercetare penala, urmare unei plângeri formulată de reclamanta. Prin
ordonanţa de respingere s-au detaliat actele regăsite la instituţiile bancare competente, care
certifică încă o dată transferul sumelor ele bani, care au fost ulterior folosiţi pentru achiziţia
acelor bunuri imobile.
Rezumativ, existenţa acordului de împrumut cât şi realitatea transferului bancar au făcut
deja obiectul controlului de legalitate şi în faţa judecătorului-sindic, care a reţinut caracterul
cert, lichid şi exigibil al creanţei dat de acest înscris contestat prin cererea dedusă judecaţii.
Înţelege să reitereze aspectele ce confirmă situaţia prezentată: suma în cauză a fost
virată la data de 23 octombrie 2001 de către banca italiana către România, respectiv la Banca ...
- sucursala locală. In dosarul paralel, cu nr. (...)/40/2010/a4***, prin expertiza contabilă dispusă
s-a constatat şi reţinut existenţa acestor operaţiuni bancare.
Suma în cauza a fost acordată în vederea achiziţiei unui bun imobil - Pavilion social
industrial şi teren aferent, de la fosta SC G. SA; în acest sens s-a întocmit contract de vânzare cumpărare, în forma autentică, iar plata preţului s-a făcut prin virament bancar cu ordin de
plată. Mai mult decât atât, părţile confirmă şi în faţa notarului împrumutul şi încheie şi în formă
autentică contractul de împrumut (Încheierea notarului public cu nr. (...) din 29.10.2001). In
plus, ulterior, părţile fac o serie de înţelegeri prin care stabilesc noi scadenţe pentru plata
creditului cât şi pentru alte astfel de credite, recunoscând şi consfinţind obligaţiile dintre părţi;
fiind vorba despre actul adiţional din noiembrie 2005, contractul de împrumut din 16.01.2008
(care rezuma toate înţelegerile anterioare).
Referitor la cea de-a doua cauză de nulitate invocată - frauda la lege – precizează că este
de neînţeles de ce se critică demersul iniţiat de o persoana juridică străină - S.C. B. SRL - care
avea posibilitatea legală de a finanţa/credita activitatea filialei sale, în temeiul art. 100 din Titlul
VI din Legea nr. 99/1999.
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De asemenea, arată că prevederile legale invocate de reclamantă în sprijinul cererii sale
nu sunt relevante în speţă, deoarece Decretul nr. 31/1954 (dreptul comun în materie) are
aplicabilitate doar în situaţia persoanelor juridice romane care practică în mod frecvent astfel de
împrumuturi către terţi (ca obiect de activitate); or, în acest caz este evidentă intenţia de
finanţare a activităţii din România pentru filiala sa de la acea vreme.
În concluzie, solicită respingerea acţiunii ca nefondată.
S.C. C. SRL în faliment prin reprezentant legal lichidator judiciar Cabinet Individual de
Insolvenţă E. a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamanta S.C. A SRL ca nefondată.
Raportat la primul capăt, arată că societatea în anul 2001 şi-a finanţat filiala în
conformitate atât cu prevederile legale ale statului italian, cât şi cele ale statului român. Şi în
2001 şi în prezent sunt clar prevăzute ca fiind corecte, legale sub toate aspectele, finanţările
societăţilor mamă. Mai mult aceste finanţări, recunoscute şi de SC A. SRL au fost transferuri
bancare care au fost înregistrate şi la BNR, au fost verificate şi de organele de cercetare penală
la solicitarea societăţii reclamante - s-au concretizat în achiziţia de imobile.
S-a constatat de judecătorul sindic existenţa împrumutului financiar în baza contractului
ce face obiectul acestui dosar la data când s-a aprobat deschiderea insolvenţei (hotărâre rămasă
definitivă, iar organele de cercetare penală au constatat existenţa acestui contract şi a
împrumutului financiar prin verificări la Banca ..., BNR şi verificări la notar unde s-a perfectat
acest contract în monedă lei. Pe de altă parte, în dosarul cu nr. (..)/40/2010/a4*** unde s-a
dispus şi expertiza contabila s-a constatat şi reţinut existenta acestor operaţiuni bancare
(hotărâre definitiva), precizând faptul că SC C. SRL - intimata în cauză - a preluat activul şi
pasivul Filialei B. prin fuziune cu absorbţie.
Referitor la invocarea fraudei la lege, arată că cel care a împrumutat suma este firma
din Italia care avea dreptul legal să finanţeze filiala şi oricare altă societate din România şi nu
Filiala a împrumutat banii din Italia şi nu Filiala B. a acordat împrumut firmei din Italia. În ce
priveşte Decretul nr. 31/1954, arată că dispoziţiile acestuia ar fi avut aplicabilitate doar în
situaţia în care persoana juridica română ar fi practicat acordarea de împrumuturi financiare şi
astfel obiectul său de activitate s-ar fi transformat într-o activitate neautorizată. În speţă, este
dată situaţia în care o persoană juridică nerezidentă acordă un împrumut unei persoane juridice
romane, şi mai mult decât atât, o societate mamă acorda unei societăţi fiică un împrumut
accidental pentru achiziţia unui imobil în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a
constituit Filiala în România. Raportat la OUG nr. 99/2006, precizează că dispoziţiile acesteia
nu pot fi luate in considerare pentru un contract din 2001, întrucât această ordonanţă nu
activează retroactiv dar şi în această situaţie, această prevedere arata clar că sunt permise
împrumuturi financiare între societăţi în anumite condiţii fără a fi autorizate pentru desfăşurarea
unei astfel de activităţi.
Raportat la prevederile legale aplicabile în octombrie 2001, la faptul ca împrumutul
financiar a făcut obiectul verificării de BNR şi la faptul ca tranzacţiile efectuate în baza acestui
contract (care se regăseşte la BNR şi în forma autentificată în lei) sunt reale, corecte (au făcut
obiectul verificării organelor de cercetare penala şi în dosarul (...)/40/2010/a19**), a solicitat
respingerea acţiunii ca nefondată.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:
Cu titlu preliminar, Curtea reţine că, prin decizia nr. 354/12.10.2017 pronunţată în
prezenta cauză, a fost admis apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 2577/25.10.2011 a
Tribunalului Botoşani, care a fost desfiinţată, iar cauza a fost reţinută pentru judecata în fond.
Pe cale de consecinţă, Curtea urmează a pronunţa în fond asupra cererii de chemare în
judecată aflată la filele 3-6 din dosarul de fond nr. (...)/40/2010/a1 al Tribunalului Botoşani.
Prin această cerere de chemare în judecată s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a
contractului de împrumut din 26.10.2001, modificat prin actul adiţional din 01.11.2005,
încheiat între S.C. B SRL Italia, în calitate de împrumutător, şi S.C. B. SRL Italia – Filiala ..,
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absorbită prin fuziune de către debitoarea S.C. C. S.R.L., în calitate de împrumutat, societate
aflată în procedura insolvenţei judiciare.
Reclamanta a invocat două motive de nulitate absolută:
1. suma de 230.000 de euro nu a fost în realitate împrumutată debitoarei, fiind vorba
de un contract fictiv, ceea ce echivalează cu lipsa cauzei;
2. frauda la lege, rezultând din acordarea iniţială a pretinsului împrumut fără dobândă
ceea ce contravine scopului lucrativ şi principiului specialităţii capacităţii de folosinţă a
persoanei juridice.
Curtea se va pronunţa asupra cererii de chemare în judecată strict în baza celor două
motive de nulitate invocate în faţa primei instanţe, fără a analiza motivele invocate direct în faţa
instanţei de apel, întrucât acestea reprezintă o modificare a cauzei cererii de chemare în
judecată, lucru nepermis de dispoziţiile art. 294 alin. 2 din fostul Cod de procedură civilă.
Cu privire la primul motiv de nulitate, respectiv caracterul fictiv al contractului de
împrumut, prin sentinţa nr. 354/24 iunie 2015 a Tribunalului Botoşani s-a reţinut, cu autoritate
de lucru judecat, că debitoarea SC B. SRL Filiala a încasat de la B. suma de 229.804,82 euro,
documentul care confirmă această operaţiune fiind extrasul de cont ataşat raportului de
expertiză întocmit în cauză. Recursul declarat împotriva acestei sentinţe a fost respins prin
decizia nr. 271/19.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr.
(...)/40/2010/a4***, irevocabilă, în motivarea căreia se reţine că, potrivit raportului de expertiză
contabilă administrat în cauză, se atestă intrarea în contul debitoarei a sumei ce face obiectul
contractului de împrumut.
Aceste două hotărâri judecătoreşti au efect pozitiv în prezenta cauză, în sensul că
instanţa nu mai poate pune în discuţie cele reţinute, respectiv realitatea contractului de
împrumut.
Pe cale de consecinţă, primul motiv de nulitate, legat de lipsa cauzei, nu este dat.
Cu privire la cel de-al doilea motiv de nulitate invocat, Curtea apreciază că încheierea
iniţială a contractului de împrumut fără stabilirea unei dobânzi nu se încadrează la noţiunea de
„fraudă la lege”. Atât în doctrină cât şi în practica judiciară (spre ex. decizia ÎCCJ nr.
1386/4.04.2014) s-a arătat că „frauda la lege” reprezintă acea operaţiune prin care, la
întocmirea unui act juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative, sunt uzitate alte
norme legale, prin deturnarea acestora din urmă de la scopul în care au fost edictate de
legiuitor. Prin fraudarea legii nu este încălcată litera legii de ordine publică, dar este nesocotit
spiritul acesteia.
Din această perspectivă, încălcarea dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954,
aplicabile în cauză, nu poate constitui o „fraudă la lege”, din moment ce textul prevede expres
sancţiunea nulităţii pentru actele juridice ce nu sunt încheiate în vederea realizării scopului
persoanei juridice stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut.
De altfel, încheierea unui contract de împrumut fără dobândă între două persoane
juridice nu încalcă, prin el însuşi, nici dispoziţiile art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, şi nici
principiul scopului lucrativ al societăţilor comerciale (obţinerea de profit). Relaţiile comerciale
între două societăţi, mai ales cum este cazul în speţă, în care aveau acelaşi administrator iar una
dintre societăţi e asociat celeilalte, trebuie interpretate în ansamblul lor, şi nu punctual, cu
privire la fiecare contract în parte. Acest lucru înseamnă că, deşi împrumutătorul nu obţine un
profit imediat din contractul de împrumut, care nu prevedea iniţial o dobândă, poate avea
interes şi profit din simpla sprijinire a împrumutatului să-şi continue sau să-şi dezvolte
activitatea, prin prisma ansamblului relaţiilor comerciale dintre ei.
Concluzionând, în lipsa dovedirii clare a unor elemente intenţionale din care să rezulte
urmărirea altui scop decât cel stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut, simpla încheiere a
unui contract de împrumut între societăţile în cauză fără a prevede iniţial o dobândă, nu
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constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, care să atragă
sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 34 alin. 2 din acelaşi text.
Pentru toate aceste motive, Curtea urmează a respinge cererea de chemare în judecată,
ca nefondată.
2. Procedura insolvenței. Ordinea de distribuire în cazul distribuirilor sumelor
obţinute în urma lichidării.
Rezumat:
Dispozițiile art. 121 din Legea nr. 85/2006 (art. 159 din Legea nr. 85/2014) stabilesc
ordinea de distribuire în cazul distribuirilor obţinute în urma lichidării doar pentru creditorii
ce deţin garanţii asupra bunurilor lichidate, iar nu pentru toţi creditorii înscrişi în tabelul
definitiv consolidat de creanţe la categoria creditorilor garantaţi.
(Decizia nr. 88 din 23 martie 2018, dosar nr. 4520/86/2014*/a14)
Hotărârea:
Asupra apelului de faţă, curtea constată că, prin sentinţa civilă 661 din 12 decembrie
2017 Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă a respins, ca nefondată, contestaţia împotriva
raportului nr. 1107/30.10.2017 privind fondurile obţinute şi a planului de distribuire nr.
1108/30.10.2017 (publicate în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 20422/31.10.2017)
formulată de petenta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice A., în calitate de creditoare al debitorului SC B. SRL, reţinând,
în esenţă, faptul că în raportul privind fondurile obţinute lichidatorul judiciar a susţinut că în
perioada august 2014 - octombrie 2017 s-au obţinut fonduri din vânzarea activelor debitorului,
soldul contului de lichidare fiind în sumă de 1.063.300 de lei, fără TVA, incluzând şi suma de
6.000 de lei, fără TVA, achitată din casieria debitorului cu titlu de onorariu administrator
judiciar pentru perioada august-octombrie 2014, sumă din care s-a scăzut onorariul variabil al
lichidatorului judiciar – 31.341 de lei, fără TVA; cheltuieli de procedură – 12.854 lei, fără
TVA, constând în publicitate – 473 lei, taxe poştale – 25 lei, evaluare bunuri – 12.000 lei,
comisioane bancare – 356 lei, la care se adaugă suma de 21.146 lei reprezentând 2% din sumele
încasate, care se achită la fondul de lichidare.
De asemenea, s-a reţinut că suma de 18.600 lei, fără TVA, reprezentând venituri din
chirii şi sume din casieria societăţii acoperă parţial cheltuielile de procedură, iar pentru
acoperirea cheltuielilor viitoare s-a constituit un fond de rezervă în sumă de 4.959 lei,
rămânând suma de 915.000 de lei, propusă pentru distribuirea între creditori astfel: C. –
847.483 lei, D. SA – 424 lei, SC E. SA – 67.093 lei.
Prima instanţă a reţinut că deşi creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice A. a susţinut că are calitatea de creditor garantat şi că potrivit art. 124 din Legea nr.
85/2006 trebuie să participe la distribuiri, potrivit tabelului definitiv de creanţe creditorii C., D.
şi SC E. SA apar la poziţiile 1 şi 2 - creditori garantaţi cu ipotecă imobiliară F., G. şi H., pe
când Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. apare la poziţia 5 - creditor garantat cu
garanţie reală mobiliară şi nu cu ipotecă.
Faţă de împrejurarea că sumele distribuite privesc imobile situate în F., G. şi H.,
pentru care există ipoteca creditorilor C., D. şi SC E. SA, aceştia sunt îndreptăţiţi să participe
conform art. 124 la distribuiri, iar după stingerea integrală a acestor ipoteci restul sumelor se
împarte celorlalţi creditori în ordinea de preferinţă din tabelul definitiv, şi cum nu au fost
acoperite integral creanţele creditorilor ipotecari, contestatorul nu poate participa alături de
aceştia la distribuiri, singurul caz în care sunt aplicabile aceste sume reprezentându-l existenţa
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unor disponibilităţi băneşti în conturile debitorului, pentru care există garanţiile creditorilor
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. şi Banca J.
În consecinţă, instanţa de fond, constatând susţinerile contestatoarei nefondate, în baza
dispoziţiilor art. 122 din Legea nr. 85/2006 a respins contestaţia creditorului Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice A. ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel creditoarea Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A., criticând-o pentru
nelegalitate.
În dezvoltarea motivelor de apel, creditoarea arată că prin cererea formulată în dosarul
asociat nr. 4.../86/2014/a14, a contestat Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare si din
încasarea creanţelor întocmit pentru debitorul SC B.SRL nr. 1107/30.10,2017 şi Planul de
distribuire între creditori nr. 1108/30.10.2017.
Învederează faptul că, în speţă, creditorii C, S.C E SA şi Direcţia Generala Regională a
Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. au acelaşi rang de
prioritate, respectiv cel dat de creanţele garantate - art. 121 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,
astfel încât distribuirea sumei trebuia să se facă proporţional, după cum dispun prevederile art.
124 si art. 125 alin. (2) din acelaşi act normativ.
Învederează faptul că procedura specială a insolvenţei instituită prin Legea nr. 85/2006
reprezintă o executare silită a obligaţiilor, dar, spre deosebire de executarea silită din dreptul
comun (care este o procedură individuală), este o procedură colectivă (concursuală) pentru
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă.
În concluzie, întrucât sumele obţinute din valorificarea bunurilor aparţinând averii
debitoarei erau insuficiente pentru acoperirea integrală a creanţelor creditorilor garantaţi, în
considerarea dispoziţiilor legale menţionate se impunea ca acestora să li se distribuie o cotă
falimentară, reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanţele respectivilor
creditori îl deţine în categoria creanţelor garantate.
În consecinţă, a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, în sensul
admiterii contestaţiei.
În cauză, a formulat întâmpinare creditoarea C. S.R.L., prin care a solicitat respingerea
apelului formulat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice A..
Precizează faptul că, între Banca K. şi Societatea C., societate cu răspundere limitată
constituită în conformitate cu legile din (....) şi D. S.A., a intervenit la data de 21.12.2015
Contractul Cadru pentru cesiune de creanţe ce are ca obiect o sumă de bani şi anumite alte
drepturi, iar Banca K. transmite către C.. şi D. SA, creanţa deţinută asupra debitoarei,
cesionând toate drepturile şi garanţiile accesorii ale acesteia. Ca urmare a finalizării acestei
cesiuni, la data de 08.06,2016, dreptul de proprietate al Băncii K. asupra creanţei împreună cu
toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de creditor al debitoarei, s-a transmis către
C. şi D. la data plăţii integrale a preţului, aceştia devenind creditorul debitoarei. Prin cesiunea
de creanţă Banca K. a cesionat către C. şi D. toate drepturile, garanţiile şi creanţele rezultând
sau în legătură cu debitoarea SC B. S.R.L. În urma operaţiunilor de cesiune de creanţă în baza
art. 1568 şi următoarele din Codul Civil, C. şi D.. s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile
creditorului cedent Banca K. rezultate din toate contractele de credit principale, precum şi în
toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate contractele de garanţie personală, reală
mobiliară şi imobiliară, accesorii contractelor de credit principale, perfectate între aceasta şi
debitoarea SC B. S.R.L Actele de la dosarul cauzei atestă, în mod neechivoc, calitatea
procesuală a sa, care a preluat procedura din stadiul în care aceasta se afla la momentul
intervenirii cesiunii de creanţă, încheiată între C. şi D., în calitate de Cesionari şi Banca K., în
calitate de Cedent.
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Sub aspectul temeiniciei apelului şi a contestaţiei formulate, arată că, prin Planul de
distribuire între creditori nr. 1108/30.10.2017, lichidatorul judiciar propune spre distribuire
suma de 847.483 lei către C.., în calitatea sa de creditor garantat cu garanţie asupra bunurilor
valorificate, suma de 424 lei către creditorul D. S.A. şi suma de 67.093 lei către creditorul E.
S.A.. Prin Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor întocmit
pentru debitorul S.C. B. S.R.L. nr. 1107/30.10.2017 s-a arătat în mod concret încasările totale,
în cuantum de 1.063.300 lei, exclusiv TVA, incluzând şi suma de 6.000 lei, exclusiv TVA,
achitată din casieria debitorului cu titlu de onorariu administrator judiciar pentru perioada
august - octombrie 2014. După prezentarea acestor sume s-a menţionat faptul că se va distribui
efectiv suma de 915.000 lei în temeiul ari. 121 şi art. 124 din Legea nr. 85/2006, urmând ca
suma de 4.959 lei să fie provizionată.
Prin planul de distribuire a fondurilor, lichidatorul judiciar a propus, în temeiul art.
121, respectiv art. 124 din Legea nr. 85/2006, distribuirea către C., în calitate de creditor
garantat, cu garanţie asupra bunurilor valorificate reprezentate de activul format din teren curţiconstrucţii în suprafaţă de 4.167 mp şi construcţii, situat în loc. L., corn. F., jud. A., a sumei de
847.483 lei.
Solicită să se observe faptul că apelanta nu formulează prin motivele de apel critici
reale împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de fond, ci reia în totalitate motivele care au
fost invocate în cuprinsul contestaţiei iniţiale.
Consideră că planul de distribuire al creanţelor întocmit de către lichidatorul judiciar
cu privire la sumele încasate în urma valorificării unor bunuri imobile deţinute de către
debitoarea S.C. B. S.R.L. este legal în ceea ce priveşte nedistribuirea vreunei sume către
contestatoarea din prezenta cauză, fiind în acest sens întocmit cu respectarea dispoziţiilor
prevăzute de art. 121 din Legea nr. 85/2006 cu privire la ordinea de distribuire a sumelor în
raport de rangul şi dreptul de preferinţă deţinut de către creditorii îndreptăţiţi la încasarea
sumelor obţinute în cadrul procedurii.
Învederează că nu pot fi reţinute susţinerile formulate de către apelanta contestatoare
în sensul că în mod greşit lichidatorul judiciar a distribuit întreaga sumă obţinută din
valorificarea activelor debitoarei către creditori garantaţi cu drept de ipotecă cu privire la aceste
bunuri, considerând că această distribuire trebuia efectuată proporţional cu procentul deţinut de
fiecare creditor garantat înscris în această categorie, deci şi către contestatoare.
Apelanta contestatoare are, cel mai probabil, o creanţă înscrisa în A.E.G.R.M.,
împrejurare distinctă din punct de vedere juridic faţă de situaţia existenţei unui drept de ipotecă
asupra imobilelor valorificate, creditoarea urmând a se îndestula din suma obţinută din
vânzarea imobilelor ipotecate doar după achitarea integrală a creanţei garantate ipotecar, iar pe
de altă parte, nu prezintă importanţă pentru soluţionarea prezentei cauze nici împrejurarea că
creanţa apelantei contestatoare este una fiscală, dreptul de preferinţă menţionat de art. 2328
Cod Civil fiind subordonat dispoziţiilor art. 2343 Cod Civil.
Pe de altă parte, solicită să se observe cronologia acestor înscrieri şi să se constate că
dreptul de preferinţă al său este unul constituit şi înscris spre opozabilitate mult anterior
momentului naşterii dreptului, iar creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
deşi are o creanţă garantată, nu are o creanţă de acelaşi rang cu a sa, ci de un rang inferior, sens
în care invocă dispoziţiile art. 1778 şi art. 1779 Cod civil, coroborate cu cele ale art. 25 din
Legea 7/1996.
Consideră că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 121, raportat la art. 125 alin. l
din Legea 85/2006, că în mod corect lichidatorul judiciar a dispus ca toate sumele obţinute din
vânzarea bunurilor să revină în mod exclusiv creditorilor care deţin un drept de preferinţă cu
privire la acestea, şi prin urmare să nu dispună distribuirea către contestatoarea Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. a
unei sume rezultate din această înstrăinare.
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În consecinţă, a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele:
Distribuirea sumelor obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei a fost efectuată în
temeiul dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006, bunurile lichidate fiind ipotecate în
favoarea creditoarelor C. şi D. SA.
În art. 121 alin. 1 se arată că: „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea
debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale
mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. 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;
11. creanţele creditorilor garantaţi născute în timpul procedurii de insolvenţă după
confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanţe
cuprind capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel;
2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi
penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea
procedurii”, stabilindu-se ordinea de distribuire pentru sumele obţinute din lichidarea bunurilor
grevate în favoarea creditorilor.
Rezultă până la evidenţă din formularea art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 că textul
se referă la creditorii ce au instituite garanţii asupra bunului lichidat, iar nu la toţi creditorii
înscrişi în tabelul definitiv de creanţe, la categoria creanţelor garantate.
Orice altă interpretare ar goli de conţinut dispoziţiilor art. 1746 Cod civil de la 1865
(aplicabil speţei datorită datei de constituire a ipotecilor) care prevăd că „ipoteca este un drept
real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii”. În cauza de faţă creditoarea
contestatoare nu justifică nicio garanţie asupra bunurilor ce au fost lichidate. A admite teza
conform căreia orice creditor ce deţine o creanţă garantată poate participa la distribuire pentru
sume obţinute din vânzarea bunurilor asupra cărora nu ar avea constituite garanţii, dispoziţiile
Codului civil privitoare la privilegii şi ipoteci nu ar mai produce efecte.
Cum o asemenea modalitate de interpretare a legii nu poate fi primită, Curtea apreciază
drept legală şi temeinică soluţia pronunţată de judecătorul sindic, motiv pentru care, în temeiul
art. 480 Cod procedură civilă, Curtea va respinge apelul ca nefondat.
3. Procedura insolvenței. Cerere de atragere a răspunderii materiale a fostului
administrator.
Rezumat:
Termenul de prescripție de 3 ani reglementat de art. 170 din Legea nr. 85/2014 nu
poate curge de la data deschiderii procedurii, întrucât administratorul judiciar nu are
cunoștința la acel moment despre deschiderea procedurii, acest fapt intervenind, la
comunicarea încheierii sau sentinței în cauză. Termenul de prescripție în cauză poate curge cel
mai devreme de la data stabilită pentru depunerea raportului asupra cauzelor și împrejurărilor
care au dus la apariția stării de insolvență.
(Decizia nr. 157 din 10.05.2018, Dosar nr. 5062/86/2014*/a9)
Hotărârea:
Asupra apelului de faţă, constată că, prin sentinţa nr. 16 din 11.01.2018, Tribunalul
Suceava – Secţia a II-a civilă, a respins ca nefondată excepţia prescripţiei dreptului material la
acţiune; a admis cererea formulată în temeiul art. 169 din Legea 85/2014 de reclamanţii A.
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SPRL şi B. IPURL, privind atragerea răspunderii materiale împotriva pârâţilor C. şi D: foşti
administratori ai debitoarei SC E. SRL şi a obligat pârâţii, în solidar, la plata sumei de
34.513.797,84 lei.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că excepția prescripției dreptului material
la acțiune nu este întemeiată.
Astfel, potrivit art. 170 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 prescripţia (termenul de trei ani)
începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat
apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunţării deschiderii
procedurii.
În fapt, prin Încheierea nr. 956 din data de 22.07.2014, pronunțată de Tribunalul
Suceava – Secția Civilă, judecătorul sindic a dispus, în temeiul Legii nr. 85/2014, deschiderea
procedurii generale a insolvenței față de debitoare. Cererea de antrenare a fost formulată la data
de 21.07.2017, astfel încât, făcând aplicarea dispozițiilor art. 170 din L.85/2014, Tribunalul a
apreciat că, în speță, dreptul material la acțiune nu s-a prescris.
Pe fondul cauzei, Tribunalul a reţinut că, pentru a fi atrasă răspunderea patrimonială a
membrilor organelor de conducere ale unei societăți supuse procedurii colective, trebuie să se
dovedească atât săvârșirea de către pârât a faptelor reclamate, cât și legătura de cauzalitate
dintre acestea și intrarea societății în insolvență.
Art. 169 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 85/2014 permite antrenarea răspunderii organelor de
conducere ale societăţii debitoare care au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi
care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi.
Din raportul lichidatorului judiciar privind cauzele care au condus la apariţia stării de
insolvenţă a debitorului rezultă că aceasta se datorează managementului defectuos al foștilor
administratori care, deşi cunoşteau că societatea acumula datorii, au dispus continuarea
activităţii şi nu au uzat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 sau de cele ale Legii nr. 85/2014.
În condiţiile în care pârâții, în calitate de foști administratori ai societăţii, nu şi-au
îndeplinit obligaţia de a formula, conform legii, o cerere de deschidere a procedurii de
insolvenţă a societăţii şi au dispus continuarea unei activităţi ce ducea la încetarea de plăţi, s-a
întârziat deschiderea procedurii, acumulându-se datorii atât faţă de bugetul de stat cât și față de
ceilalți creditori.
Cât despre interesul personal al pârâților în continuarea activităţii societăţii, acesta a
constat în utilizarea activelor societății. În același sens, interesul personal al pârâților reiese și
din lipsa activelor aflate la data de 30.06.2014 în patrimoniul debitoarei, astfel cum erau
înregistrate în evidenţele sale contabile: active imobilizate în valoare totală de 15.431.474 lei și
active circulante în valoare totală de 26.640.595 lei, formate din: stocuri în valoare de
17.763.277 lei, creanţe de recuperat în sumă de 8.851.499 lei, disponibilităţi băneşti în sumă de
25.819 lei.
Totodată, disponibilităţile băneşti existente la data de 31.07.2014 (balanţa de verificare
aferentă lunii iulie 2014 indică o sumă de 1.113.922,55 lei) nu au fost predate administratorului
judiciar, iar interesul în continuarea activității l-a constituit și nerecuperarea creanțelor
debitoarei în sumă totală de 8.233.031 lei de către foștii administratori statutari ai acesteia, prin
pasivitatea acestora.
Potrivit art. 169 lit. e) din Legea nr. 85/2014 o parte a pasivului debitorului, persoană
juridică, ajuns în stare de insolvenţă, va fi suportată de membrii organelor de conducere şi/sau
supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de
insolvenţă a debitorului dacă au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori
au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.
Avându-se în vedere că foștii administratori ai debitoarei nu au procedat la punerea la
dispoziția lichidatorului judiciar a documentelor de proprietate corespunzătoare bunurilor
imobile din patrimoniul acesteia și nici nu au oferit explicații cu privire la semnificația
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imobilizărilor corporale în curs, în mod corect a apreciat reclamanta faptul că atât imobilul din
comuna F. cât și numerarul aflat în casierie au fost fie valorificate, fie însușite în numele
personal al foștilor administratori statutari, averea debitoarei fiind astfel prejudiciată în mod
grav.
De asemenea, articolul 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 permite antrenarea
răspunderii organelor de conducere ale societăţii debitoare, care au ţinut o contabilitate fictivă,
au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu
legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul
judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia
este relativă.
Deşi notificată în acest sens, pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia
lichidatorului judiciar toate documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014, ceea ce
conduce la concluzia că evidenţa contabilă nu a fost ţinută în conformitate cu dispoziţiile legale
în materie, sens în care judecătorul sindic, în baza art. 329 Cod proc.civ. rap. la art. 169 alin. 1
lit. d din Legea nr. 85/2014 prezumă că neţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 82/1991 a contribuit la cauzarea stării de insolvenţă a debitorului.
Prezumţia judecătorului se bazează şi pe faptul că nepredarea, în mod voit, a tuturor
documentelor contabile ale societăţii debitoare, de către persoanele abilitate, creează
posibilitatea de a se sustrage de la incidenţa dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014,
întrucât administratorul/ lichidatorul judiciar nu ar putea identifica împrejurările concrete ce au
determinat insolvenţa debitorului.
Judecătorul sindic a apreciat că societatea nu poate funcţiona viabil în condiţiile în care
administratorii săi manifestă un dezinteres total în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor
minime pentru funcţionarea societăţii, în sensul că nu au ţinut o contabilitate conform
prevederilor legale.
În speţă, instanţa a apreciat că în sarcina pârâților poate fi reţinută fapta de a nu tine
contabilitatea în conformitate cu legea, în condiţiile în care aceștia pe de o parte, nu au predat
lichidatorului judiciar toate documentele contabile prevăzute în art. 67 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, iar pe de altă parte au ţinut o contabilitate fără respectarea prevederilor legislative în
vigoare.
Neţinerea contabilităţii în mod corect nu face posibilă sesizarea dificultăţilor cu care se
confruntă societatea şi face insesizabilă starea de insolvenţă care poate să apară la un moment
dat, aspecte care ar fi înlăturate în condiţiile unei contabilităţi ţinute corect ce ar permite
administratorilor să ia masurile necesare pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii. În
condiţiile neţinerii contabilităţii în conformitate cu legea se prezumă existenta unui raport de
cauzalitate între fapta ilicită si prejudiciul produs, care constă în pasivul înregistrat în tabelul
creditorilor. Raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu se prezumă atâta timp cât există
încetarea de plăţi şi una din faptele enumerate de art. 169 din Legea nr. 85/2014.
Din această perspectivă, cu referire la întinderea răspunderii pârâților apare imposibilă
determinarea vrunei cauze străine care să fi condus la insolvenţa debitoarei.
Debitul pentru care s-a solicitat antrenarea răspunderii a fost stabilit cu ocazia întocmirii
tabelului definitiv de creanţe, depus în cadrul procedurii de insolvenţă.
Aşa fiind, judecătorul sindic a apreciat că în sarcina pârâților poate fi reținută și
săvârşirea faptei reglementate de art. 169 lit. d din Legea 85/2014, respectiv neţinerea
contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, ce a condus la producerea stării
de insolvenţă a debitoarei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâţii C. şi D., criticând sentinţa pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
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Astfel, au arătat că, în mod greşit prima instanţă a respins excepţia prescripţiei dreptului
material la acţiune, aceasta fiind dată cu interpretarea greşită a prev. art. 170 din Legea nr.
85/2014.
Art. 170 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei leagă momentul începerii
curgerii prescripţiei de „data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a
cauzat apariţia stării de insolvenţă".
Dispoziţiile art. 170 reglementează un moment de natură subiectivă - dată la care a fost
cunoscută persoana care a cauzat starea de insolvenţă, precum şi un moment de natură
obiectivă - data la care trebuia cunoscută acea persoană, stabilindu-se, astfel, un moment de
certitudine cu privire la începerea curgerii termenului de prescripţie, de natură a da valoare
principiului previzibilităţii normei juridice sancţionatoare, în vederea garantării dreptului la
apărare, ca valenţă esenţială a unui acces efectiv la justiţie.
Chiar dacă persoana sau persoanele care au cauzat starea de insolvenţă nu au fost
cunoscute de către persoanele cu vocaţie la promovarea acţiunii în răspundere, termenul începe
să curgă din momentul în care aceştia trebuiau să cunoască persoanele responsabile. Se
instituie, aşadar, implicit o obligaţie activă în sarcina acestor persoane - administratorului/
lichidatorului judiciar şi creditorilor - în a identifica persoanele responsabile de ajungerea
debitorului în stare de insolvenţă.
Astfel, pentru practicianul în insolvenţă desemnat să administreze procedura, momentul
de natură obiectivă curge de la data la care acesta a fost desemnat în calitate de administrator
judiciar, respectiv de la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă, fiind binecunoscută
obligaţia practicianului de a întocmi un raport privind cauzele şi împrejurările care au condus la
insolvenţă societăţii debitoare, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.
În consecinţă, consideră că momentul în care au fost cunoscute persoanele care au
cauzat starea de insolvenţă îl reprezintă momentul pronunţării încheierii nr. 956/22.07.2014
prin care Tribunalul Suceava a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă şi a
desemnat în calitate de administrator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă A.
SPRL şi B. IPURL.
Aşadar, faţă de data deschiderii procedurii de insolvenţă (22.07.2014) şi data
introducerii cererii (26.07.2017) au trecut mai mult de 3 ani, fiind dată excepţia prescripţiei
dreptului la acţiune având ca obiect antrenarea răspunderii materiale a pârâţilor.
Pe fondul cauzei, a arătată că, prima instanţă a constatat greşit că acţiunea este
întemeiată.
Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate şi în practica judiciară, răspunderea
reglementată de art. 169 din L. 85/2014 este o răspundere agravată cu caracter excepţional, care
presupune existenţa unor situaţii-premisă şi întrunirea unor condiţii speciale, grefate pe
condiţiile obişnuite ale răspunderii civile delictuale (faptă ilicită, prejudiciu, legătură de
cauzalitate faptă ilicită-prejudiciu, vinovăţie).
Prima instanţă a interpretat greşit concluziile din raportul lichidatorului judiciar,
reţinând eronat că în speţă cauzele care au condus la apariţia stării de insolvenţă derivă din
managementul defectuos al foştilor administratori.
Contrar celor reţinute de prima instanţă, rezultă din Raportul asupra cauzelor şi
împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului SC E. SRL, raport care nu a fost
contestat de către nici unul din creditorii debitorului, că starea de încetare de plăţi nu are
legătură cu vreo faptă ilicită a pârâţilor, ci este consecinţa situaţiei economico-financiare
globală, deficitară şi instabilă, coroborată cu diminuarea drastică a consumului de materiale de
construcţii. În acest context economic, s-a accentuat scăderea cererii pentru produsele
comercializate de S.C. E. S.R.L., ceea ce a generat o insuficienţă a fondurilor financiare
necesare plăţii obligaţiilor scadente, firma confruntându-se cu o scădere a cifrei de afaceri şi cu
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încetinirea ritmului de încasare/recuperare a creanţelor, ceea ce a dus la lipsa de numerar
necesar plăţii datoriilor scadent (furnizori şi bănci).
Mai mult, pe perioada de derulare a activităţii comerciale, debitoarea a achiziţionat mai
multe imobile pe raza judeţelor G. şi H., în vederea măririi volumului producţiei şi a obţinerii
de venituri suplimentare. Pentru aceasta a fost nevoie de accesarea unor credite bancare.
Totodată, au fost închiriate sau construite o serie de spaţii comerciale, care au avut
nevoie de îmbunătăţiri substanţiale, impuse de continuarea activităţii de distribuţie a
materialelor de construcţii.
Nu poate fi ignorată nici creşterea TVA (la 24%), măsură care a impus creşterea
preţurilor produselor proprii, comparativ cu cele provenite din import.
Analiza principalilor indicatori economico-financiari din perioada 2011 - 2014 relevă că
nu li se poate imputa, în nici un fel, intrarea societăţii în insolvenţă.
Nu în ultimul rând, reducerea creditului imobiliar şi de investiţii adresat populaţiei,
coroborat cu lipsa de predictibilitate a mediului politic şi economic, au contribuit la erodarea
autonomiei şi a stabilităţii financiare a societăţii debitoare.
Un alt factor care nu a putut fi previzionat a constat în variaţiile cursului de schimb al
monedei naţionale în raport cu euro, cu impact substanţial asupra obligaţiilor asumate faţă de
creditorii comerciali şi instituţiile bancare cu care debitoarea a derulat raporturi juridice.
La data la care au solicitat deschiderea procedurii prevăzută de Lg. 85/2014, societatea
era solvabilă, doar că se confrunta cu o situaţie de instabilitate financiară datorită lipsei de
lichidităţi imediate care să asigure plata datoriilor exigibile. Aşa cum s-a reţinut în raportul
întocmit, starea de insolvenţă, generată în principal de factori externi, putea fi depăşită la acel
moment prin adoptarea unor măsuri de restructurare. De altfel, acesta este şi motivul pentru
care administratorii judiciari au concluzionat la acel moment că debitoarea putea fi supusă unui
plan de reorganizare cu şanse de reuşită.
Concluzia evidentă, care rezultă şi din raport, este că nu au nici o culpă în producerea
insolvenţei, cu atât mai mult cu cât pierderile majore au apărut în semestrul I al anului 2014,
moment la care s-a şi luat decizia formulării cererii de deschiderea a procedurii insolvenţei.
Cum cererea întemeiată pe disp. art. 169 alin. 1 lit. c), d) şi e) din L. 85/2014 a rămas
nedovedită, se impune, în rejudecare, respingerea acesteia.
Doctrina şi jurisprudenţa în domeniu sunt unanime în a aprecia că dispoziţiile legale
cuprinse în art. 138 din L. 85/2006 (preluat în integrum de către art. 169 din L. 85/2014) nu
instituie o prezumţie legală de vinovăţie în sarcina fostului administrator al societăţii falite,
îndeplinirea condiţiilor antrenării răspunderii materiale a acestuia impunându-se a fi dovedită
de titularul cererii, în aplicarea principiului actori incumbit probatio (cel care face o propunere
înaintea judecăţii trebuie să o dovedească).
Analizând probele administrate în faţa instanţei de fond, rezultă că cererea de atragere a
răspunderii materiale a fost motivată cu argumente cu caracter pur formal - dar, cu toate
acestea, a fost admisă, simpla invocare a prevederilor art. 169 lit. c), d), e) din L. 85/2014
neputând conduce, în mod automat, la atragerea răspunderii subsemnaţilor, aşa cum s-a
întâmplat în speţă.
Natura juridică a răspunderii administratorului, potrivit conţinutului art. 169 din Lg.
85/2014, este a unei răspunderii speciale, care împrumută caracteristicile răspunderii delictuale.
Aceasta înseamnă că, pentru a fi angajată răspunderea patrimonială, trebuie îndeplinite
condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale: faptă ilicită, prejudiciu, legătură de
cauzalitate şi vinovăţie, ultimele două condiţii căpătând, în situaţiile reglementate de art. 169
Lg. 85/2014, caracteristici speciale.
Numai că răspunderea reglementată de art. 169 din Lg. 85/2014 nu este o extindere a
procedurii insolvenţei asupra membrilor organelor de conducere, ci una personală, care
14

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

intervine numai atunci când, prin săvârşirea vreunei fapte din cele enumerate de textul de lege,
aceştia au cauzat ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţa.
Art. 169 alin. 1, lit. c) L. 85/2014 sancţionează fapta de a dispune, în interes personal,
continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi.
Contrar celor reţinute de prima instanţă, nu este dată această faptă.
Prima instanţă, reţine că, din raportul lichidatorului judiciar privind cauzele care au
condus la apariţia stării de insolvenţa a debitorului, rezultă că aceasta se datorează
managementului defectuos al foştilor administratori care, deşi cunoşteau că societatea acumula
datorii, au dispus continuarea activităţii şi nu au uzat de disp. Legii nr. 31/1990 sau de cele ale
Legii nr. 85/2014. O astfel de concluzie trebuia interpretată coroborat, prin raportare la
totalitatea argumentelor care se regăsesc în raport şi care îi exonerează de răspundere.
În ce priveşte interesul personal al pârâţilor în continuarea activităţii societăţii,
raţionamentul instanţei de fond nu se întemeiază pe probe, ci pe simplele afirmaţii ale
reclamanţilor, pe care prima instanţă le-a preluat fără a verifica dacă sunt confirmate de
probatoriul administrat în cauză.
Încadrarea unei fapte în ipoteza juridică invocată de reclamanţi şi reţinută de prima
instanţă presupune stabilirea existenţei unei situaţii în care debitorul, cu toate că avea dificultăţi
financiare, a continuat activitatea, care până la urmă a determinat (fiind vădit un asemenea
deznodământ) încetarea plăţilor şi starea de insolvenţă.
Nu trebuie însă confundată această faptă cu dispoziţia de continuare a activităţii în
situaţia în care insolvenţă este prezumată, deoarece, potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, numai debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor acestei legi, în termen de maximum 30 de zile de la
apariţia stării de insolvenţă. Or, dacă insolvenţă este iminentă, debitorul nu are o asemenea
obligaţie.
Consideră că, în toate situaţiile în care nu se face proba că pârâtul a dispus, în interes
personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de
plăţi, cum este cazul în speţă, se impune respingerea acţiunii în răspundere ca neîntemeiată.
Nu se poate dispune atragerea răspunderii administratorilor cu motivarea că aceştia nu
au formulat cerere de deschidere a procedurii, deoarece aceasta este o faptă ulterioară apariţiei
insolvenţei, iar disp. art. 169 din legea nr. 85/2014 reglementează o răspundere care se poate
angaja pentru fapte anterioare apariţiei insolvenţei şi care au cauzat această stare.
Contrar celor reţinute de prima instanţă potrivit cu care apariţia stării de insolvenţă s-ar
datora managementului defectuos al pârâţilor, în sensul că, deşi ar fi cunoscut că societatea
acumula datorii, ar fi dispus continuarea activităţii şi nu a uzat de prev. Legii nr. 85/2014, în
momentul în care au realizat că activitatea societăţii nu mai poate continua, în lipsa
disponibilităţilor băneşti, au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei.
Cât despre interesul personal al pârâţilor în continuarea activităţii, cele reţinute de prima
instanţă sunt simple susţineri, lipsite de suport probator, având în vedere că nu a fost dovedită
de către titularul cererii în nici un fel condiţia interesului personal în continuarea activităţii
debitoarei.
În ceea ce priveşte ipoteza prevăzută în art. 169 alin. 1lit. d din Legea nr. 85/2014,
prima instanţă a reţinut că deşi notificaţi nu ar fi îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia
lichidatorului toate documentele prev. de art. 67 din Legea nr. 85/2014. Solicită a se observa că
motivarea primei instanţe este lacunară, neprecizând în concret ce documente nu au fost puse la
dispoziţia lichidatorului judiciar. Cum singura lor „vină” este aceea că din întreaga arhivă a
debitoarei a dispărut dispoziţia de plată nr. 0016502, nu se poate reţine că se fac vinovaţi de
faptele prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. d.
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Cererea de atragere a răspunderii a fost întemeiată şi pe disp. art. 169 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 85/2014, iar din motivarea acesteia nu a rezultat în nici un fel modalitatea în care ar fi
săvârşit această faptă şi nici instanţa de fond nu lămureşte acest aspect.
Simpla afirmaţie că în lipsa documentelor contabile se fac vinovaţi de deturnarea,
ascunderea unei părţi din activul societăţii ori mărirea în mod fictiv a pasivului acesteia nu
poate fi primită în lipsa administrării dovezii privind întrunirea condiţiilor de existenţă a
faptelor prevăzute de art. 169 Lg. 85/2014.
Din rapoartele de activitate întocmite de către practicianul în insolvenţă rezultă că
bunurile debitoarei au fost valorificate urmare a licitaţiilor organizate în acest scop, iar
indicarea art. 169 alin. 1 lit. e) ca temei al atragerii răspunderii patrimoniale este pur
speculativă, şi sub acest aspect soluţia primei instanţe fiind greşită.
Cum nu s-au probat asemenea fapte în sarcina lor, nu se poate reţine că se fac vinovaţi
de faptul că au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit,
debitoarea la încetarea de plăţi, nici că au deturnat sau ascuns o parte din activul debitoarei sau
au mărit în mod fictiv pasivul acesteia şi nici că au făcut să dispară unele documente contabile.
Reclamanţi intimaţi nu au depus la dosar întâmpinare.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată următoarele :
Primul motiv de apel se referă la respingerea excepţiei prescripţiei dreptului material la
acţiune, invocată în faţa judecătorului sindic.
Curtea constată că apelanta dă o interpretare eronată dispoziţiilor art. 170 din Legea nr.
85/2014, potrivit cărora: „Acţiunea prevăzută la art. 169 se prescrie în termen de 3 ani.
Prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana
care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de 2 ani de la data
pronunţării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă”.
Nu se poate susţine că administratorul judiciar a putut cunoaşte cauzele care au
contribuit la apariţia stării de insolvenţă de la data pronunţării încheierii prin care s-a deschis
procedura, respectiv 22.07.2014, pentru simplul fapt că acesta nu a cunoscut despre existenţa
încheierii la acea dată, ci ulterior, când i-a fost comunicată.
De altfel, nici momentul comunicării încheierii de deschidere a procedurii nu este unul
relevant, întrucât practicianul în insolvenţă nu a putut cunoaşte instantaneu la acel moment
cauzele insolvenţei.
Curtea apreciază că termenul de prescripţie în cauză a putut începe să curgă cel mai
devreme la data stabilită pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au
dus la apariţia stării de insolvenţă, respectiv 01.09.2014.
Dacă avem în vedere data depunerii prezentei cereri, respectiv 26.07.2017, este evident
că termenul de prescripţie de 3 ani nu s-a împlinit.
Celelalte motive de apel, legate de fondul cauzei, vor fi analizate de instanţă împreună.
Prin sentinţa atacată s-a atras răspunderea materială a foştilor administratori pentru
cazurile de atragere reglementate de dispoziţiile art. 169 alin. 1 lit. c, e şi d din Legea nr.
85/2014, potrivit cărora:”(1) La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului
judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului,
persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură
de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau
supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la
starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit,
persoana juridică la încetarea de plăţi;
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu
au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile
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către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de
cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod
fictiv pasivul acesteia”.
În ceea ce priveşte primul caz, reglementat de art. 169 alin. 1 lit. c din lege, Curtea nu
poate fi de acord cu raţionamentul judecătorului sindic, potrivit căruia interesul personal al
pârâţilor în continuarea activităţii care ducea în mod vădit la încetarea de plăţi constă în
utilizarea activelor societăţii, lipsind activele existente la 30.06.2014, respectiv active
imobilizate de 15.431.474 lei şi active circulante de 17.763.277 lei. Folosirea bunurilor sau
creditelor societăţii în interes propriu constituie un caz distinct de atragere a răspunderii,
reglementat de art. 169 alin. 1 lit. a din lege, care însă nu a fost invocat prin cererea de chemare
în judecată, şi nu se poate suprapune cu cazul reglementat de art. 169 alin. 1 lit. c.
Cum în cauză nu a fost dovedit un alt interes personal al pârâţilor în continuarea
activităţii, deşi aceasta ducea în mod evident persoana juridică la încetare de plăţi, Curtea
apreciază că nu poate fi reţinut cazul de atragere a răspunderii reglementat de art. 169 alin. 1 lit.
c din lege.
Al doilea caz reţinut de judecătorul sindic este cel prevăzut de art. 169 alin. 1 lit. e din
lege, respectiv că atât imobilul din comuna F. cât şi numerarul aflat în casierie au fost fie
valorificate, fie însuşite de către pârâţi.
Din raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei rezultă
că, la data de 31.07.2014, aşa cum reiese din datele cuprinse în balanţa de verificări aferente
lunii iulie 2014, societatea debitoare avea disponibil de numerar în casierie în suma de
1.113.922,55 lei.
Cum pârâţii, în calitate de foşti administratori statutari, nu au oferit nici o explicaţie
rezonabilă şi nici nu au prezentat dovezi cu privire la aceste sume de bani, Curtea prezumă că
au fost deturnaţi sau ascunşi, în condiţiile art. 169 alin. 1 lit. e din lege.
De asemenea, din acelaşi raport asupra cauzelor şi împrejurările care au dus la apariţia
insolvenţei, rezultă că au fost acordate avansuri pentru imobilizări corporale la finele
trimestrului I 2014 în valoare de 1.490.755,86 lei.
Astfel, în lunile noiembrie şi decembrie 2013 s-au acordat avansuri pentru achiziţia unui
teren în suprafaţă de 30.000 mp situat în loc. F., în sumă de 144.105,44 lei numerar din casierie
pe 30.11.2013, iar diferenţa de 1.346.650 lei a fost compensată cu suma datorată asociaţilor,
sume ce au fost ridicate din casierie în cursul lunii decembrie 2013.
Deşi pârâţii au prezentat în copie un antecontract de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa
de 30.000 mp teren în cauză, nu au prezentat originalul acestui înscris, nici la solicitarea
practicianului în insolvenţă şi nici în faţa instanţei.
Curtea constată că obiectul acestui antecontract diferă de cel al contractului de vânzarecumpărare autentificat de BNP J. sub nr. ..../09.04.2008, fiind vorba de alte suprafeţe de teren şi
de alte parcele funciare. De asemenea, din declaraţia dată în faţa practicianului în insolvenţă de
pretinsul promitent-vânzător K. rezultă că semnătura de pe antecontract nu îi aparţine.
Potrivit dispoziţiilor art. 292 al. 2 Cod pr. civilă „Dacă înscrisul este depus în copie,
partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte
instanţei, sub sancţiunea de a nu se ţine seama de înscris”.Cum pârâţii apelanţi nu au prezentat
originalul antecontractului de vânzare-cumpărare, Curtea va aplica sancţiunea prevăzută de
dispoziţiile art. 292 alin. 2 Cod procedură civilă, respectiv nu va ţine seama de acesta.
În aceste condiţii, cum apelanţii-pârâţi nu justifică suma de 1.490.755,86 lei, Curtea
prezumă că a fost deturnată sau ascunsă, în condiţiile art. 169 alin. 1 lit. e din lege.
Aceste două prezumţii judiciare se bazează pe dispoziţiile art. 329 Cod procedură civilă,
potrivit cărora „În cazul prezumţiilor lăsate la luminile şi înţelepciunea judecătorului, acesta se
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poate întemeia pe ele numai dacă au greutate şi puterea de a naşte probabilitatea faptului
pretins; ele, însă, pot fi primite numai în cazurile în care legea admite dovada cu martori”.
În consecinţă, în mod legal şi temeinic a dispus judecătorul sindic atragerea răspunderii
materiale a pârâţilor pentru cazul prevăzut la art. 169 alin. 1 lit. e din lege.
Suma pentru care poate fi atrasă răspunderea materială este însă cea efectiv deturnată
sau ascunsă, respectiv 2.604.678,41 lei.
Curtea subliniază însă că judecătorul sindic a dispus atragerea răspunderii în baza art.
169 alin. 1 lit. e doar în ceea ce priveşte imobilul din comuna F. şi numerarul aflat în casierie,
nu şi în cea ce priveşte valoarea activelor imobilizate şi circulante, care nu au fost regăsite în
patrimoniul societăţii, în valoare totală de 42.072.069 lei.
În consecinţă, cum doar pârâţii au formulat apel împotriva sentinţei nr. 16/11.01.2018,
în baza dispoziţiilor art. 481 Cod procedură civilă, potrivit cărora „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”, Curtea nu
poate analiza dacă şi cu privire la această din urmă sumă sunt întrunite condiţiile atragerii
răspunderii materiale prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. e din lege.
Al treilea motiv reţinut de judecătorul sindic este cel reglementat de art. 169 alin. 1 lit. d
din lege, reţinând că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului
judiciar toate documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, ceea ce duce la
concluzia că nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.
Atât din cuprinsul cererii de chemare în judecată, cât şi din cele susţinute de lichidatorul
judiciar în faţa instanţei de apel la termenul din 27 aprilie 2018, rezultă că motivarea cererii de
atragere a răspunderii pe dispoziţiile art. 169 alin. 1 lit. d se referă doar la nedepunerea în
original a antecontractului de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de teren situată în comuna F.,
şi a dispoziţiei de plată aferente acestui antecontract, ceea ce a dus la o soluţie nefavorabilă în
dosarul nr. ..../40/2016 al Tribunalului Botoşani.
Curtea apreciază că nu este dat acest caz de atragere a răspunderii materiale a foştilor
administratori întrucât, aşa cum s-a arătat în motivare, nu a ţinut seama de acest înscris, ceea ce
echivalează cu inexistenţa operaţiunii. Chiar dacă s-ar admite că pârâţii au încălcat dispoziţiile
legale referitoare la evidenţele contabile cu privire la aceste înscrisuri, nu se poate reţine că
nedepunerea în original a unui antecontract şi a unei dispoziţii de plată, în sumă destul de
redusă raportată la datoriile acumulate de societatea debitoare, ar fi cauzat starea de insolvenţă.
Cât priveşte soluţia dată în dosarul Tribunalului Botoşani cu nr. ..../40/2016, aceasta nu are nici
o legătură cu apariţia stării de insolvenţă a societăţii debitoare.
Pentru toate aceste motive, Curtea, în baza art. 480 alin 2 Cod procedură civilă, va
admite apelul declarat de pârâţi, va schimba sentinţa atacată, în sensul că va admite în parte
cererea şi va obliga pârâţii, în solidar, să suporte din averea proprie pasivul SC E. SRL, până la
concurenţa sumai de 2.604.678,41 lei, fiind menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care
nu contravin prezentei.
4. Procedura insolvenței. Îndestularea creditorilor înscriși în categoria creanțelor
beneficiare a unor clauze de preferință.
Rezumat:
Prevederile art. 121 din Legea nr. 85/2006 (art. 159 din Legea nr. 85/2014) prevăd
îndestularea cu prioritate a creditorilor ce au instituite garanții asupra bunurilor ce au fost
lichidate din care au fost obținute sumele ce fac obiectul distribuirii, iar nu tuturor creditorilor
înscriși în categoria creanțelor beneficiare a unor clauze de preferință.
(Decizia nr. 88 din 23.03.2018, dosar nr. 4520/86/2014*/a14)
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Hotărârea:
Asupra apelului de faţă, constată că, prin sentinţa civilă 661 din 12 decembrie 2017 a
Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă, a respins, ca nefondată, contestaţia împotriva
raportului nr. .../30.10.2017 privind fondurile obţinute şi a planului de distribuire nr.
.../30.10.2017 (publicate în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. ../31.10.2017) formulată de
petenta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice A., în calitate de creditoare al debitorului SC B. SRL, reţinând, în esenţă,
faptul că, în raportul privind fondurile obţinute, lichidatorul judiciar a susţinut că, în perioada
august 2014 - octombrie 2017 s-au obţinut fonduri din vânzarea activelor debitorului, soldul
contului de lichidare fiind în sumă de 1.063.300 de lei, fără TVA, incluzând şi suma de 6.000
de lei, fără TVA, achitată din casieria debitorului cu titlu de onorariu administrator judiciar
pentru perioada august-octombrie 2014, sumă din care s-a scăzut onorariul variabil al
lichidatorului judiciar – 31.341 de lei, fără TVA; cheltuieli de procedură – 12.854 lei, fără
TVA, constând în publicitate – 473 lei, taxe poştale – 25 lei, evaluare bunuri – 12.000 lei,
comisioane bancare – 356 lei, la care se adaugă suma de 21.146 lei reprezentând 2% din sumele
încasate, care se achită la fondul de lichidare.
De asemenea, s-a reţinut că suma de 18.600 lei, fără TVA, reprezentând venituri din
chirii şi sume din casieria societăţii acoperă parţial cheltuielile de procedură, iar pentru
acoperirea cheltuielilor viitoare s-a constituit un fond de rezervă în sumă de 4.959 lei,
rămânând suma de 915.000 de lei, propusă pentru distribuirea între creditori astfel: C. –
847.483 lei, D. SA – 424 lei, SC E. SA – 67.093 lei.
Prima instanţă a reţinut că deşi creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice A. a susţinut că are calitatea de creditor garantat şi că potrivit art. 124 din Legea nr.
85/2006 trebuie să participe la distribuiri, potrivit tabelului definitiv de creanţe creditorii C., D.
şi SC E. SA apar la poziţiile 1 şi 2 creditori garantaţi cu ipotecă imobiliară F., pe când
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. apare la poziţia 5 creditor garantat cu garanţie
reală mobiliară şi nu cu ipotecă.
Faţă de împrejurarea că sumele distribuite privesc imobile situate în F., pentru care
există ipoteca creditorilor C., D. şi SC E. SA, aceştia sunt îndreptăţiţi să participe conform art.
124 la distribuiri iar după stingerea integrală a acestor ipoteci restul sumelor se împarte
celorlalţi creditori în ordinea de preferinţă din tabelul definitiv şi cum nu au fost acoperite
integral creanţele creditorilor ipotecari, contestatorul nu poate participa alături de aceştia la
distribuiri, singurul caz în care sunt aplicabile aceste sume reprezentându-l existenţa unor
disponibilităţi băneşti în conturile debitorului, pentru care există garanţiile creditorilor
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. şi Banca G.
În consecinţă, instanţa de fond, constatând susţinerile contestatoarei nefondat, în baza
disp. art. 122 din Legea nr. 85/2006 a respins contestaţia creditorului Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice A. ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel creditoarea Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A., criticând-o pentru
nelegalitate.
În dezvoltarea motivelor de apel, creditoarea arată că prin cererea formulată în dosarul
asociat nr. .../86/2014/a14, a contestat Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare si din
încasarea creanţelor întocmit pentru debitorul SC B. SRL nr. .../30.10,2017 şi Planul de
distribuire între creditori nr. ../30.10.2017.
Învederează faptul că, în speţă, creditorii C., E. şi Direcţia Generala Regională a
Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. au acelaşi rang de
prioritate, respectiv cel dat de creanţele garantate - art. 121 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,
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astfel încât distribuirea sumei trebuia să se facă proporţional, după cum dispun prevederile art.
124 si art. 125 alin. (2) din acelaşi act normativ.
Învederează faptul că procedura specială a insolvenţei instituită prin Legea nr. 85/2006
reprezintă o executare silită a obligaţiilor, dar, spre deosebire de executarea silită din dreptul
comun (care este o procedură individuală), este o procedură colectivă (concursuală) pentru
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență.
În concluzie, întrucât sumele obţinute din valorificarea bunurilor aparţinând averii
debitoarei erau insuficiente pentru acoperirea integrală a creanţelor creditorilor garantaţi, în
considerarea dispoziţiilor legale menţionate se impunea ca acestora să li se distribuie o cotă
falimentară, reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanţele respectivilor
creditori îl deţine în categoria creanţelor garantate.
În consecinţă, a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinţei apelate, în sensul
admiterii contestaţiei.
În cauză, a formulat întâmpinare creditoarea C., prin care a solicitat respingerea
apelului formulat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice A.
Precizează faptul că între Banca G. şi C., societate cu răspundere limitată constituită în
conformitate cu legile din Marele Ducat al Luxemburgului şi D. S.A., a intervenit la data de
21.12.2015 Contractul Cadru pentru cesiune de creanţe ce are ca obiect o sumă de bani şi
anumite alte drepturi, iar Banca G. transmite către C. şi D. SA, creanţa deţinută asupra
debitoarei, cesionând toate drepturile şi garanţiile accesorii ale acesteia. Ca urmare a finalizării
acestei cesiuni, la data de 08.06,2016, dreptul de proprietate al Băncii G. asupra creanţei
împreună cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de creditor al debitoarei, s-a
transmis către C. şi D. SA. la data plăţii integrale a preţului, aceştia devenind creditorul
debitoarei. Prin cesiunea de creanţă Banca G. a cesionat către C și D. toate drepturile, garanţiile
şi creanţele rezultând sau în legătură cu debitoarea B. S.R.L. În urma operaţiunilor de cesiune
de creanţă în baza art. 1568 şi următoarele din Codul Civil, C. și D. s-au subrogat în toate
drepturile şi obligaţiile creditorului cedent Banca G. rezultate din toate contractele de credit
principale, precum şi în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate contractele de
garanţie personală, reală mobiliară şi imobiliară, accesorii contractelor de credit principale,
perfectate între aceasta şi debitoarea B. S.R.L. Actele de la dosarul cauzei atestă, în mod
neechivoc, calitatea sa procesuală, care a preluat procedura din stadiul în care aceasta se afla la
momentul intervenirii cesiunii de creanţă, încheiată între C. şi D. în calitate de cesionari şi
Banca G. în calitate de cedent.
Sub aspectul temeiniciei apelului şi a contestaţiei formulate, arată că prin Planul de
distribuire între creditori nr. .../30.10.2017, lichidatorul judiciar propune spre distribuire suma
de 847.483 lei către C., în calitatea sa de creditor garantat cu garanţie asupra bunurilor
valorificate, suma de 424 lei către creditorul D. S.A. şi suma de 67.093 lei către creditorul E.
Prin Raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor întocmit
pentru debitorul S.C. B. S.R.L. nr..../30.10.2017 s-au arătat în mod concret încasările totale, în
cuantum de 1.063.300 lei, exclusiv TVA, incluzând şi suma de 6.000 lei, exclusiv TVA,
achitată din casieria debitorului cu titlu de onorariu administrator judiciar pentru perioada
august - octombrie 2014. După prezentarea acestor sume s-a menţionat faptul că se va distribui
efectiv suma de 915.000 lei în temeiul art. 121 şi art. 124 din Legea nr. 85/2006, urmând ca
suma de 4.959 lei să fie provizionată.
Prin planul de distribuire a fondurilor, lichidatorul judiciar a propus, în temeiul art.
121, respectiv art. 124 din Legea nr. 85/2006, distribuirea către C., în calitate de creditor
garantat cu garanţie asupra bunurilor valorificate reprezentate de activul format din teren curţi
construcţii în suprafaţă de 4.167 mp şi construcţii, situat în loc. F., a sumei de 847.483 lei.
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Solicită să se observe că apelanta nu formulează prin motivele de apel critici reale
împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de fond, ci reia în totalitate motivele care au fost
invocate în cuprinsul contestaţiei iniţiale.
Consideră că planul de distribuire al creanţelor întocmit de către lichidatorul judiciar
cu privire la sumele încasate în urma valorificării unor bunuri imobile deţinute de către
debitoarea SC B. SRL este legal în ceea ce priveşte nedistribuirea vreunei sume către
contestatoarea din prezenta cauză, fiind în acest sens întocmit cu respectarea dispoziţiilor
prevăzute de art. 121 din Legea nr. 85/2006 cu privire la ordinea de distribuire a sumelor în
raport de rangul şi dreptul de preferinţă deţinut de către creditorii îndreptăţiţi la încasarea
sumelor obţinute în cadrul procedurii.
Învederează că nu por fi reţinute susţinerile formulate de către apelanta contestatoare
în sensul că în mod greşit lichidatorul judiciar a distribuit întreaga sumă obţinută din
valorificarea activelor debitoarei către creditori garantat cu drept de ipotecă cu privire la aceste
bunuri, considerând că această distribuire trebuia efectuată proporţional cu procentul deţinut de
fiecare creditor garantat înscris în această categorie, deci şi către contestatoare.
Apelanta contestatoare are, cel mai probabil, o creanţă înscrisă în A.E.G.R.M.,
împrejurare distinctă din punct de vedere juridic faţă de situaţia existenței unui drept de ipotecă
asupra imobilelor valorificate, creditoarea urmând a se îndestula din suma obţinută din
vânzarea imobilelor ipotecate doar după achitarea integrală a creanţei garantate ipotecar, iar pe
de altă parte, nu prezintă importanţă pentru soluţionarea prezentei cauze nici împrejurarea că
creanţa apelantei contestatoare este una fiscală, dreptul de preferinţă menţionat de art. 2328
Cod Civil fiind subordonat dispoziţiilor art. 2343 Cod Civil.
Pe de altă parte, solicită se observe cronologia acestor înscrieri şi să se constate că
dreptul său de preferinţă este unul constituit şi înscris spre opozabilitate mult anterior
momentului naşterii dreptului, iar creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice,
deşi are o creanţă garantată, nu are o creanţă de acelaşi rang cu a sa, ci de un rang inferior, sens
în care invocă dispozițiile art. 1778 şi art. 1779 Cod civil, coroborate cu cele ale art. 25 din
Legea 7/1996.
Consideră că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 121, raportat la art.125 alin. l
din Legea 85/2006, că în mod corect lichidatorul judiciar a dispus ca toate sumele obţinute din
vânzarea bunurilor să revină în mod exclusiv creditorilor care deţin un drept de preferinţă cu
privire la acestea, şi prin urmare să nu dispună distribuirea către contestatoarea Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice A. a
unei sume rezultate din această înstrăinare.
În consecinţă, a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele :
Distribuirea sumelor obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei a fost efectuată în
temeiul dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006, bunurile lichidate fiind ipotecate în
favoarea creditoarelor C. și D.
În art. 121 alin. 1 se arată că „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea
debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale
mobiliare ori drepturi de retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:
1. 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;
11. creanţele creditorilor garantaţi născute în timpul procedurii de insolvenţă după
confirmarea planului de reorganizare, ca parte componentă a acestui plan. Aceste creanţe
cuprind capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel;
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2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi
penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile, pentru creanţele născute înainte de deschiderea
procedurii”, stabilindu-se ordinea de distribuire pentru sumele obţinute din lichidarea bunurilor
grevate în favoarea creditorilor.
Rezultă până la evidenţă din formularea art. 121 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 că textul
se referă la creditorii ce au instituite garanţii asupra bunului lichidat, iar nu la toţi creditorii
înscrişi în tabelul definitiv de creanţe, la categoria creanţelor garantate.
Orice altă interpretare ar goli de conţinut dispozițiile art. 1746 Cod civil de la 1865
(aplicabil speţei datorită datei de constituire a ipotecilor) care prevăd că „ipoteca este un drept
real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii”. În cauza de faţă creditoarea
contestatoare nu justifică nicio garanţie asupra bunurilor ce au fost lichidate. A admite teza
conform căreia orice creditor ce deţine o creanţă garantată poate participa la distribuire pentru
sume obţinute din vânzarea bunurilor asupra cărora nu ar avea constituite garanţii, dispoziţiile
Codului civil privitoare la privilegii şi ipoteci nu ar mai produce efecte.
Cum o asemenea modalitate de interpretare a legii nu poate fi primită, Curtea apreciază
drept legală şi temeinică soluţia pronunţată de judecătorul sindic, motiv pentru care, în temeiul
art. 480 Cod procedură civilă, Curtea va respinge apelul ca nefondat.
5. Procedura insolvenței. Caracterul creanței fiscale contestată în procedura
administrativă.
Rezumat:
În raport de prevederile art. 278 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură Fiscală, contestarea creanței fiscale în procedura administrativă nu suspendă
eficacitatea acesteia, astfel că, în conformitate cu dispozițiile art. 1401 alin. (2) Cod civil,
creanța va fi înscrisă ca o creanță neafectată de modalități (condiție).
(Decizia nr. 190 din 7.06.2018, Dosar nr. 6780/86/2017/a1)
Hotărârea:
Asupra apelurilor de faţă, constată că prin sentinţa 90 din 2 februarie 2018, Tribunalul
Suceava – Secţia a II-a civilă a admis contestaţia formulată de creditoarea DGRFP - AJFP B., a
dispus modificarea tabelului preliminar de creanţe nr. .../07.12.2017 (publicat în BPI nr. 23206
din 08.12.2017) al debitoarei A. SRL, prin înscrierea creanţei creditoarei DGRFP– AJFP B. în
cuantum de 4.120.700 lei sub condiţie rezolutorie, alături de creanţa admisă şi înscrisă pur şi
simplu.
La pronunţarea soluţiei, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că prin încheierea nr. 534
din 13.10.2017 pronunţată în dosarul nr. .../86/2017 al Tribunalului Suceava, s-a admis cererea
formulată de debitoarea A. SRL şi, în temeiul art. 71 alin. 1 raportat la art. 38 alin. 1 din Legea
nr. 85/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei, fiind
desemnat administrator judiciar provizoriu al debitoarei practicianul în insolvenţă CII C.
La data de 11.12.2017 a fost depus la dosarul cauzei de către administratorul judiciar al
debitoarei tabelul preliminar al creanţelor, publicat în BPI nr. ... din data de 08.12.2016 raportul
de activitate depus de administratorul judiciar la data de 22.01.2018..
Printre creanţele înscrise în tabelul preliminar este menţionată creanţa creditoarei
DGRFP - AJFP B: creanţă solicitată - 5.232.271 lei; creanţă admisă - 1.020.693 lei; 4.120.700
lei - creanţă sub condiţie suspensivă; 90.878 lei - creanţă respinsă (poziţia 1 în tabel).
Prin contestaţia formulată, creditoarea DGRFP - AJFP B. a criticat înscrierea creanţei
sale în cuantum de 4.120.700 lei sub condiţie suspensivă.
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Judecătorul sindic a reţinut caracterul întemeiat al contestaţiei formulate. În acest sens,
în considerarea dispoziţiilor art. 111 alin. 6 şi art. 105 din Legea nr. 85/2014, a reţinut că
administratorul/lichidatorul judiciar nu poate, pe fond, să analizeze creanţa nici în situaţia în
care aceasta a fost contestată, întrucât legiuitorul a prevăzut o cale specială de contestare,
respectiv Legea contenciosului administrativ, iar o interpretare contrară ar contraveni
principiului constituţional privind unicitatea căilor de atac, aspect reţinut în considerentele
Deciziei nr. 11/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept.
Pe cale de consecinţă, judecătorul-sindic a reţinut că înscrierea creanţei creditoare sub
condiţie suspensivă echivalează cu o verificare de fond nepermisă de dispoziţiile legale, că
formularea contestaţiei fiscale nu afectează eficacitatea obligaţiilor din titlurile de creanţă;
întrucât există posibilitatea admiterii contestaţiei formulate împotriva titlurilor de care se
prevalează creditoarea-contestatoare.
În consecinţă, judecătorul sindic a admis contestaţia formulată, în sensul că a dispus
modificarea tabelului preliminar de creanţe nr. 450/07.12.2017 (publicat în BPI nr. ... din
08.12.2017) al debitoarei A. SRL, prin înscrierea creanţei creditoarei DGRFP– AJFP B. în
cuantum de 4.120.700 lei sub condiţie rezolutorie, alături de creanţa admisă şi înscrisă pur şi
simplu.
Judecătorul sindic nu a admis solicitarea creditoarei-contestatoare din precizările depuse
la data de 03.01.2018 în sensul înscrierii în tabelul preliminar a unei creanţe în cuantum total de
5.181.329 lei, întrucât contestatoarea face referire la faptul că această sumă a fost determinată
prin raportare la înscrisuri ulterioare întocmirii tabelului preliminar ce face obiectul analizei în
prezenta cauză, or, modificarea creanţei înscrise în tabel ca urmare a unor cereri suplimentare
de creanţă se realizează de către administratorul judiciar ca urmare a comunicării acestor cereri
suplimentare şi nu prin dispoziţia directă a judecătorului sindic.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel debitoarea SC A. S.R.L., prin administrator
special D. şi Cabinet Individual de Insolvenţă C., în calitate de administrator judiciar al
debitoarei S.C. A. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate.
Apelanta-debitoare SC A. S.R.L., prin administrator special D., a solicitat admiterea
apelului, desfiinţarea hotărârii şi în rejudecare respingerea acţiunii introductive.
Arată că, prin acţiunea introductivă, DGRFP a formulat contestaţie împotriva tabelului
preliminar de creanţe, întrucât administratorul judiciar a admis sub condiţie creanţa sa în
cuantum de 4.120.700 lei şi a solicitat instanţei de judecată admiterea contestaţiei formulate
împotriva tabelului preliminar de creanţe şi obligarea administratorului judiciar la admiterea
necondiţionată a creanţei totale de 5.272,170 lei în tabelul definitiv de creanţe. Sumele pe care
intimatul le doreşte a fi înscrise necondiţionate în tabel, au fost stabilite prin Decizia de
impunere nr. F-IS ../31.07.2017 (sume ce au fost stabilite pentru perioada 01.10.201131.12.2016) şi prin Decizia nr. .../07.11.2017 referitoare la obligaţii fiscale accesorii. Aceste
acte administrative au fost atacate conform procedurii impuse de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, fiind încheiată minuta din data de 16.11.2017 odată cu susţinerea
orală a contestaţiei, organele fiscale considerând că soluţionarea procedurii administrative
depinde în tot de soluţia dată de organele de cercetare penală.
Astfel, odată cu efectuarea controlului, inspectorii fiscali au sesizat organele de
cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, fiind înregistrate şi 2
dosare penale: ..D/P/2012 al DIICOT.. care vizează infracţiunea de evaziune fiscală pentru
perioada 2010-2014;...D/P/2014 al DIICOT .. care vizează perioada 2012-2015 în care sunt
efectuate cercetări şi administrare probe: expertize contabile, înscrisuri, martori, pentru a se
stabili cu exactitate dacă aspectele sesizate de organele fiscale sunt conforme cu realitatea,
respectiv dacă tranzacţiile au avut un caracter fictiv în scopul majorării cheltuielilor, subliniind
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faptul că au fost încălcate Carta drepturilor fundamentale în materie de TVA, CEDO şi
Constituţia în celelalte materii fiscale.
Invocă Decizia nr. 4461/20.11.2007 a ÎCCJ - Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Decizia nr. 449/26.10.2004 a Curţii Constituţionale. În plus, prin Decizia nr. 11/18.04.2016
administratorul/lichidatorul judiciar este obligat, conform atribuţiilor sale legale, să verifice sub
aspect formal creanţa bugetară ce se solicită a se înscrie în tabelul de creanţe.
În consecinţă, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi
respingerea contestaţiei.
Apelantul Cabinet Individual de Insolvenţă C., în calitate de administrator judiciar al
debitoarei SC A. SRL, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii şi în rejudecare
respingerea contestaţiei.
Arată că, DGRFP a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe
întrucât, din totalul solicitat prin cererea de creanţă, respectiv suma de 5.232.271 lei,
administratorul judiciar a înscris sub condiţie suspensivă creanţa în cuantum de 4.120.700 lei şi
a solicitat instanţei de judecată obligarea administratorului judiciar la admiterea necondiţionată
a creanţei de 5.272.170 lei în tabelul definitiv de creanţe. Astfel, anterior deschiderii procedurii
de insolvenţă, debitoarea, prin administrator statutar, a contestat pe cale administrativă titlul de
creanţă constituit prin deciziile de impunere nr. F-.../31.07.2017 și nr. .../04.08.2017,
înregistrată la DGRFP sub nr..../15.09.2017, nefiind soluţionată pe fond până la data întocmirii
tabelului preliminar și a tabelului preliminar rectificat de creanţe. Organele fiscale au
considerat că soluţionarea procedurii administrative depinde de soluţia dată de organele de
cercetare penală în cele două dosare aflate în faza de cercetare penală, sens în care au suspendat
de la executare actul administrativ prin adresa nr. 55068/06.12.2017, astfel că, în condiţiile în
care există o dispoziţie de suspendare a executării titlului executoriu, este afectat caracterul
cert, lichid şi exigibil al creanţei bugetare.
Faţă de suspendarea titlului executoriu, rezultă că respectiva creanţă bugetară nu ar mai
are caracterul exigibil cerut de lege, caz în care administratorul judiciar, neputând să procedeze
la verificarea caracterului cert și lichid al creanţei, poate opta pentru înscrierea creanţei în
tabelul preliminar sub condiţia suspensivă a respingerii contestaţiei introduse pe cale
administrativă, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta împrejurare, aşa cum sunt statuate
de prevederile legii cadru în materie, respectiv Legea nr. 85/2014.
Apreciază că, în condiţiile în care creanţa fiscală a fost contestată pe calea procedurii
prevăzută de Codul de procedură fiscală, aceasta nu se mai bucură de prezumţia certitudinii,
lichidităţii şi exigibilităţii acesteia dedusă din interpretarea art. 105 alin. 2 din Legea
insolvenţei, astfel că, în mod corect, administratorul judiciar a procedat la înscrierea acestei
creanţe, provizoriu. Arată că, în acest caz, administratorul judiciar nu și-a depăşit atribuţiile
legale şi nu a făcut o verificare a creanţei prin suprapunere cu procedura de contestare
prevăzută de Codul de procedură fiscală și Legea nr. 554/2004, ci a constatat existenţa acesteia,
faţă de decizia DGRFP de suspendare a efectelor actului administrativ şi să înscrie creanţa sub
condiţie suspensiva atât în tabelul preliminar, cât şi în tabelul preliminar rectificat de creanţe.
Cu privire la proporţia creanţei în cadrul tabelului de creditori, solicită să se reţină
punctul de vedere al DGRFP exprimat în adunarea creditorilor din data de 15.12.2017, prin
care a achiesat la opinia creditorului majoritar, astfel că admite că dreptul său de vot este
proporţional cu un cuantum al creanţei inferior creanţei solicitate, dreptul său de vot fiind
limitat la suma de 1.020.693, aşa cum a fost înregistrată în tabelul preliminar de creanţe.
Pe cale de consecinţă, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii 90/
02.02.2018 a Tribunalului Suceava şi respingerea contestaţiei formulată de către DGRFP.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 470 Cod procedură civilă, art. 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111 din Legea nr. 85/2014.
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Prin întâmpinare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a solicitat
respingerea apelurilor ca nefondate, menţinerea sentinţei instanţei de fond ca legală şi
temeinică, precizând că administratorul judiciar omite cu totul dispoziţiile obligatorii ale
deciziei nr. 11 din 18.04.2016 pronunţate de ÎCCJ în dezlegarea unor chestiuni de drept.
Mai arată că verificarea legalităţii unei creanţe fiscale cuprinse într-un titlu executoriu
nu poate fi efectuată decât în condiţiile reglementate de legislaţia specială, respectiv Codul de
procedură fiscală, iar nu în cadrul procedurii insolvenţei, supuse unei alte reglementări legale
speciale şi, prin urmare, controlul de legalitate/de temeinicie a titlurilor executorii din care
izvorăsc creanţe bugetare, pentru care se solicită înscrierea în tabelul de creanţă, în ipoteza în
care aceste titluri au fost contestate în faţa instanţei judecătoreşti în termenele speciale
prevăzute de legea specială, revine exclusiv instanţei specializate de control administrativ şi
fiscală, neputând fi făcută de practicianul în insolvenţă, or, administratorul sau lichidatorul
judiciar este obligat, conform atribuţiilor sale legale, să verifice sub aspect formal creanţa
bugetară, să analizeze aspecte ce ţin de stingerea parţială sau totală a creanţei ori intervenirea
prescripţiei extinctive, precum şi caracterul contestat al creanţei şi să menţioneze acest aspect în
ce priveşte creanţa respectivă, conform art. 111 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate, Curtea constată următoarele:
Primul motiv de apel invocat de debitoarea apelantă face trimitere la faptul că instanţa
de fond a dat altceva decât s-a cerut, în sensul că a dispus înscrierea creanţei D.G.R.F.P. sub
condiţie rezolutorie în condiţiile în care creditoarea nu solicitase aşa ceva.
Dispoziţiile legale relevante în materia contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe sunt
reprezentate art. 111 din Legea nr. 85/2014, care la alin. 1 arată că „Debitorul, creditorii şi
orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu
privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar în tabel”. Rezultă până la evidenţă din cuprinsul acestui text
faptul că judecătorul sindic este chemat, în cadrul contestaţiei formulate împotriva tabelului
preliminar de creanţe, să se pronunţe asupra înscrierii/neînscrierii unei creanţe, dar şi a
celorlalte drepturi aferente creanţelor înscrise/neînscrise (drepturi de preferinţă, dacă sunt
afectate de condiţii ş.a.).
În cauza dedusă judecăţii contestatoarea D.G.R.F.P. a contestat condiţia suspensivă sub
care a fost înscrisă creanţa sa de către administratorul judiciar, judecătorul sindic apreciind că
se impune înscrierea creanţei sub condiţie rezolutorie, şi nu suspensivă. Aşa cum am prezentat
în cele ce preced, judecătorul sindic are competenţa de a stabili drepturile pe care le nasc
creanţele pretinse în tabel, fiind obligat a le stabili în calea instituită de legiuitor în art. 111 din
Legea nr. 85/2014.
În cazul contestaţiei la tabelul preliminar de creanţe nu poate încălca principiul
neînrăutăţirii situaţiei creditorului contestator în propria cale de atac (non reformatio in pejus),
întrucât contestaţia reglementată de prev. art. 111 din Legea nr. 85/2014 reprezintă o cale de
atac specială prin care partea interesată supune judecătorului sindic spre analiză
cuantumul/caracterul creanţei înscrise/ neînscrise în tabel.
Mai departe, se poate observa că în art. 102 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 se prevede că
„Dreptul de vot şi dreptul de distribuţie ale titularilor creanţelor sub condiţie suspensivă la
data deschiderii procedurii, (…), se nasc numai după îndeplinirea condiţiei respective.” Se
poate observa aşadar că unui creditor beneficiar al unei creanţe sub condiţie suspensivă îi sunt
suspendate toate drepturile conferite în procedură creditorilor până la îndeplinirea condiţiei
respective. Or, o asemenea prevedere nu dispune legiuitorul pentru condiţia rezolutorie, iar în
art. 1401 alin. 2 Cod civil se arată că „Până la proba contrară, condiţia se prezumă a fi
rezolutorie ori de câte ori scadenţa obligaţiilor principale precedă momentul la care condiţia
s–ar putea îndeplini”.
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Mai mult, debitoarea nu a relevat vreo cauză legală (cu excepţia deschiderii procedurii
insolvenţei) care să afecteze caracterul de titlu executoriu al creanţei fiscale, în afara
posibilităţii ca acesta să fie desfiinţat în urma derulării procedurii de soluţionare a contestaţiei
fiscale.
De altfel, judecătorul sindic, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 111 din Legea nr.
85/2014 şi fără a agrava situaţia contestatorului în propria contestaţie (condiţia rezolutorie dă
dreptul de vot şi pe cel de a participa la distribuiri până la îndeplinirea condiţiei, pe când
condiţia suspensivă nu dă aceste drepturi), a soluţionat contestaţia stabilind caracterul creanţei.
În considerarea celor ce preced, instanţa de apel apreciază că nu este dat acest motiv de
apel, judecătorul sindic soluţionând contestaţia în limitele permise de dispoziţiile art. 111 alin.
1 din Legea nr. 85/2014, neputându-se susţine că acesta a dat o altă soluţie decât cea solicitată
de contestatoare, care a contestat înscrierea creanţei sub condiţie suspensivă, contestaţie pe care
judecătorul sindic a găsit-o fondată şi, admiţând contestaţia, a constatat că aceasta (creanţa) este
afectată de o condiţie rezolutorie.
În continuare, apărările aduse de debitoarea apelantă referitoare la contestarea pe cale
administrativă a actului administrativ fiscal nu au relevanţă faţă de prevederile art. 278 alin. 1
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în care se arată : „Introducerea
contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ
fiscal”. Mai mult, în art. 278 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 se prevede că dispoziţiile alin. 1 nu
aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului administrativ
fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004. Rezultă aşadar că debitorul avea posibilitatea de a obţine
suspendarea actului administrativ fiscal în condiţiile prev. la art. 14 din Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, însă nu a relevat o atare situaţie.
De asemenea, susţinerea debitoarei apelante referitoare la existenţa a două dosare penale
ce vizează infracţiunea de evaziune fiscală nu face să afecteze caracterul creanţei fiscale emise
în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
răspunderea penală fiind diferită de cea fiscală, procedurile fiind diferite, creditorul având
alegerea în ce priveşte calea aleasă pentru îndestularea creanţei sale.
Faţă de cele ce preced, Curtea apreciază drept nefondat apelul declarat de debitoarea SC
A. SRL, urmând a-l respinge ca nefondat în considerarea dispoziţiilor art. 480 alin. 1 Cod
procedură civilă.
Privitor la apelul declarat de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă
C., Curtea observă că acesta se află într-o confuzie în ce priveşte dispoziţiile legale ce
reglementează suspendarea actului administrativ fiscal.
Astfel, aşa cum s-a prezentat în cele ce preced, art. 278 alin. 1 din Legea nr. 207/2015
prevede expres că introducerea contestaţiei pe cale administrativă de atac nu suspendă
executarea actului administrativ fiscal. Aşadar, formularea contestaţiei administrative nu
afectează eficacitatea obligaţiei fiscale, astfel că aceasta nu reprezintă o condiţie suspensivă aşa
cum este descrisă aceasta de prevederile art. 1400 Cod civil.
Faptul că organul fiscal a suspendat soluţionarea contestaţiei administrative până la
finalizarea procedurii penale, de asemenea, nu afectează eficacitatea obligaţiei fiscale, o astfel
de măsură fiind dispusă în raport de prevederile art. 277 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 207/2015,
suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei administrative nefiind echivalentă cu
suspendarea actului administrativ fiscal.
Mai mult, administratorul judiciar îşi justifică măsura de înscriere a creanţei fiscale în
tabelul preliminar de creanţe sub condiţie suspensivă întrucât nu a avut posibilitatea de a
verifica caracterul cert, lichid şi exigibil faţă de suspendarea soluţionării contestaţiei
administrative.
Or, o asemenea măsură nu este în competenţa administratorului/lichidatorului judiciar
faţă de dispoziţiile categorice ale Deciziei nr. 11/18.04.2016 pronunţată de ICCJ în dezlegarea
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unor chestiuni de drept prin care se arată că acesta nu are atribuţii de a verifica creanţele
bugetare constatate prin titluri executorii, ce au fost contestate în termenul legal.
Un alt motiv de apel prezentat de administratorul judiciar priveşte împrejurarea că actul
administrativ fiscal a fost suspendat chiar de către emitent, depunând în copie o adresă de
suspendare temporară asupra măsurilor de executare silită ale S.C. A. SRL.
În primul rând se poate observa că organul fiscal a emis o adresă de suspendare a
măsurilor de executare silită şi nu a actului administrativ, iar această suspendare a măsurilor de
executare silită este întemeiată tocmai pe prevederile imperative ale art. 75 din Legea nr.
85/2014. Or, acest text prevede în mod imperativ suspendarea de drept a tuturor măsurilor de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Justificarea acestui text
este dată de caracterul unitar şi concursual de realizare a creanţelor tuturor creditorilor în
conformitate cu dispoziţiile legii speciale – Legea nr. 85/2014 şi nu în conformitate cu alte
dispoziţii – Codul de procedură civilă sau Legea nr. 207/2015.
De asemenea, susţinerea administratorului judiciar privitoare la unele afirmaţii ale
reprezentanţilor DGRFP în cadrul şedinţelor adunării creditorilor excede prezentei analize ce
urmăreşte să soluţioneze în mod definitiv contestaţia depusă la tabelul preliminar de creanţe.
În concluzie, cum Curtea găseşte nefondat apelul administratorului judiciar, în temeiul
art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă îl va respinge ca nefondat.
6. Insolvență. Anularea hotărârii comitetului creditorilor. Excepția lipsei calității
procesuale active. Excepția lipsei capacității procesuale. Excepția lipsei de interes.
Rezumat:
Abilitarea de a ataca hotărârea aparținând oricăreia dintre părţile raportului juridic
dedus judecăţii şi cum, potrivit dispoziţiilor sentinţei atacate, calitate procesual-pasivă au
avut-o şi membrii Comitetului Creditor, excepţia lipsei calităţii procesuale active nu este dată,
cu atât mai mult cu cât în faţa judecătorului sindic nu a fost contestată legitimitatea procesuală
a creditoarei în raport de apărările acesteia.
Excepţia lipsei capacităţii procesuale a creditorului-contestator societate civilă
profesională de avocați este nefondată întrucât, având calitate de fiduciar, în baza contractului
de fiducie încheiat, cu puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare şi acţionând ca un
veritabil şi unic titular al drepturilor în cauză, aşa cum prevede expres art. 784 alin 1 Cod
civil, fiind înscris la masa credală, are toate drepturile recunoscute creditorilor prin Legea
85/2014, inclusiv acela de a formula contestaţie întemeiată pe art. 51 alin. 6 din lege,
împotriva deciziilor luate de comitetul creditorilor. În ipoteza în care, ad absurdum, se decide
preexistența unei culpe din partea avocatului, această problemă trebuie rezolvată pe cale
separată, distinctă, în cadrul unei eventuale sesizări disciplinare, nicidecum printr-o
contestaţie la o hotărâre luată de către Comitetul creditorilor.
Și excepţia lipsei de interes este nefondată. Astfel, în conformitate cu reglementarea din
art. 33 Cod pr.civilă, interesul procesual „trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi
actual”. Interesul contestatoarei creditoare în anularea deciziei comitetului creditorilor constă
în paralizarea acţiunii în anulare, care a fost promovată deja şi este înregistrată pe rolul
judecătorului-sindic.
(Decizia nr. 275 din 20 septembrie 2018, dosar nr. 394/39/2018)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 99 din 09 martie 2017, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă de
contencios administrativ şi fiscal a respins ca nefondate excepţiile invocate de intimatacreditoare Banca A. SA; a admis contestaţia formulată de contestatoarea-creditoare Societatea
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Civilă Profesională de Avocaţi „B.”, în contradictoriu cu debitoarea C. SRL, prin administrator
judiciar provizoriu D. SPRL, şi comitetul creditorilor SC E. SA– preşedinte, ANAF-DGRFP Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice– membru, G. SA–membru, SC F. SA,– membru,
Banca A. SA - membru şi a dispus anularea Hotărârii Comitetului Creditorilor debitoarei C.
SRL din 09.12.2016, ora 12,00.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în ce priveşte excepţia lipsei capacităţii
procesuale a creditorului-contestator SCA “B.”, că această excepţie este nefondată întrucât,
având calitate de fiduciar, în baza contractului de fiducie încheiat cu H., cu puteri depline
asupra masei patrimoniale fiduciare şi acţionând ca un veritabil şi unic titular al drepturilor în
cauză, aşa cum prevede expres art. 784 alin 1 Cod civil, fiind înscris la masa credală, are toate
drepturile recunoscute creditorilor prin Legea 85/2014, inclusiv acela de a formula contestaţie
întemeiată pe art. 51 alin. 6 din lege, împotriva deciziilor luate de comitetul creditorilor.
În ce priveşte excepţia lipsei de interes, judecătorul-sindic a constatat că şi această
excepţie este nefondată, interesul contestatoarei creditoare în anularea deciziei comitetului
creditorilor constă în paralizarea acţiunii în anulare, care a fost promovată deja şi este
înregistrată pe rolul judecătorului-sindic sub nr. 2595/40/2015/a26.
Pe fondul contestaţiei, judecătorul-sindic a constatat că aceasta este întemeiată întrucât
majoritatea simplă, prevăzută de art. 51 alin. 4 a fost obţinută cu votul creditoarei S.C. F. S.A.,
care nu a fost legal reprezentată la şedinţa Comitetului Creditorilor.
Astfel, votul prin corespondenţă al creditoarei S.C. F. S.A. a fost redactat şi semnat în
numele creditoarei de o persoană care nu are calitatea de avocat în cadrul Societăţii Civile de
Avocaţi “K.”, nici măcar de colaborator al acestei societăţi civile de avocaţi, astfel încât această
persoană, respectiv dna avocat J. nu avea dreptul să reprezinte creditoarea, contractul de
asistenţă juridică nr. 254/BT/018916 din 11.02.2016 fiind încheiat de creditoare cu SCA “K.”,
votul prin corespondenţă exprimat de o persoană care nu avea calitatea de reprezentant al
creditoarei S.C. F. S.A. fiind lovit de nulitate.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel Banca A. SA, arătând că soluţia judecătoruluisindic de respingere a excepţiei lipsei de interes reprezintă consecinţa neanalizării argumentelor
prin care a demonstrat că, demersul efectuat de contestatoarea SCPA B. este lipsit de vreun
folos practic, neputând duce la paralizarea acţiunilor în anulare promovate.
Intimata contestatoare nu justifică un interes procesual în ceea ce priveşte formularea
contestaţiei împotriva Deciziei Comitetului Creditorilor debitoarei C. din data de 09.12.2016,
întrucât chiar şi în situaţia anulării acestei decizii, Comitetul Creditorilor poate fi reconvocat în
vederea adoptării unei Decizii de ratificare a Acţiunilor în anulare, în vederea complinirii
pretinsului viciu de legalitate.
În acest sens, atrage atenţia că, la data de 17.03.2017, Comitetul Creditorilor a decis
„însuşirea/ratificarea Acţiunilor ce fac obiectul dosarelor nr. .../40/2015/a25 şi ../40/2015/a26
aflate pe rolul Tribunalului Botoşani pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitoare
în perioada suspectă, acţiuni formulate de Banca A. SA, în numele şi în calitate de reprezentant
al Comitetului Creditorilor în baza deciziei iniţiale a Comitetului Creditorilor din data de
09.12.2016.
Împotriva Deciziei Comitetului Creditorilor din data de 17.03.2017, SCPA B. a
formulat contestaţie ce a fost înregistrată sub ds. 2595/40/2015/a28. În BPI nr.
11518/07.06.2018 a fost publicată sentinţa nr. 257/29.06.2017 prin care Tribunalului Botoşani a
respins ca nefondată contestaţia formulată în ceea ce priveşte capătul de cerere privitor la
anularea Hotărârii privind ratificarea/însuşirea Acţiunilor în anularea actelor frauduloase.
Din această perspectivă, în mod eronat judecătorul-sindic a considerat că prin
contestarea Deciziei Comitetului din data de 09.12.2016, SCPA B. putea obţine paralizarea
Acţiunilor în anulare promovate de Comitetul Creditorilor.
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Pe fondul cauzei, apelanta a arătat că în mod eronat judecătorul sindic a reţinut că dna.
avocat J. nu avea nicio calitate în cadrul SCA „K." şi că nu poate să reprezinte creditoarea F.
Astfel cum a arătat, la momentul exprimării votului doamna J. era avocat stagiar
colaborator în cadrul Cabinetului individual de avocat L., iar domnul avocat L. avea calitatea
de colaborator al SCA „K.”.
În consecinţă, între SCA” K.” şi Cabinet individual de avocat L. existau raporturi de
conlucrare profesională în sensul disp. art. 184 din Statutul profesiei de avocat.
De asemenea, conform art. 180 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat „In cadrul
formelor de exercitare prevăzute la alin. (1) îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori, în
baza unui contract de colaborare, sau avocaţi salarizaţi, în baza unui contract de salarizare în
interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii şi ale prezentului statut".
Or, este de ordinul evidenţei că avocaţii colaboratori ai Cabinetului individual de avocat
L. se afla la rândul lor în raporturi de conlucrare profesională cu SCA K.
Raportat la argumentul judecătorul-sindic în ceea ce priveşte faptul că dna. avocat J. nu
avea dreptul să reprezinte creditoarea F., întrucât Contractul de asistenţă juridică a fost încheiat
cu Societatea Civilă Profesională de avocaţi ”K.”, arată că la dosarul cauzei a fost depusă
Împuternicirea avocaţială seria şi nr. BT/2981/2016, în cuprinsul căreia se menţionează că
„Societatea Civilă de Avocaţi «K.» prin dna avocat J. se împuterniceşte de către clientul F. SA
în baza Contractului de asistenţă juridică nr. 254/BT/018916/11.02.2016 să exercite
următoarele activităţi: vot prin corespondenţă - Adunarea Creditorilor debitoarei C. SRL".
În cauză, nu s-a uzat de procedura înscrierii în fals împotriva Împuternicirii avocaţiale,
astfel că judecătorul sindic a reţinut în mod nelegal faptul că dna. avocat J. nu are calitatea de
reprezentant al creditoarei F.
Pe de altă parte, judecătorul sindic a reţinut că între SCA ”K.” şi F. există un raport
juridic, fiind încheiat Contractul de asistenţă juridică nr. 254/BT/018916 din data de
11.02.2016.
În aceste condiţii, în mod cert SCA „K." avea mandat să reprezinte F. în cadrul
şedinţelor Comitetului Creditorilor şi să exprime votul în numele şi pentru creditoare, fiind
irelevant care dintre avocaţii colaboratori sau salarizaţi din interiorul formei de exercitare a
profesiei sau cei aflaţi în raporturi de conlucrare profesională cu forma de exercitare a profesiei
au fost desemnaţi să îndeplinească această atribuţie.
F. nu a contestat Decizia Comitetului Creditorilor din data de 09.12.2016 în ceea ce
priveşte modalitatea în care s-a asigurat reprezentarea acesteia în şedinţa Comitetului. Or, o
eventuală nerespectare a mandatului acordat societăţii de avocatură SCA „K." putea fi invocată
doar de către aceasta.
Chiar dacă votul F. ar fi fost afectat de vreun viciu privitor la reprezentarea sa în cadrul
şedinţei Comitetului creditorilor din data de 09.12.2016, acesta a fost acoperit ca urmare a
poziţiei procesuale exprimate de acest creditor în litigiu, prin care a arătat că votul a fost în
concordanţă cu voinţa sa şi că recunoaşte actele întocmite de avocatul care a semnat votul.
În speţă, judecătorul sindic s-a considerat învestit cu o acţiune disciplinară de
competenţa instanţelor disciplinare ale Baroului, întrucât a sancţionat o nerespectare a
Contractului de asistenţă juridică încheiat între F. şi SCA” K.”.
Or, judecătorul sindic a fost învestit să analizeze dacă F. a fost reprezentă convenţional
la şedinţa Comitetului creditorilor în conformitate cu dispoziţiile legale incidente, nu să
sancţioneze încălcarea Contractului de asistenţă juridică.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, D. a solicitat admiterea în tot a apelului şi
schimbarea sentinţei apelate în sensul admiterii în principal a excepţiei lipsei de interes a
contestatoarei iar, în subsidiar, respingerii contestaţiei ca nefondată.
Consideră că în mod eronat prima instanţă a respins excepţia lipsei de interes a
contestatoarei, faţă de disp. art. 32 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură civilă.
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SCPA B. nu justifică un interes în promovarea şi susţinerea prezentului demersului
procesual, aşa cum a fost acesta prefigurat de legiuitor şi recunoscut în doctrina de specialitate.
Mai exact, nu este suficient ca interesul să fie pur ipotetic ci acesta trebuie să fie real,
reprezentant de folosul concret pe care l-ar putea obţine partea în ipoteza admiterii cererii. Or,
aşa cum a arătat, singura consecinţă evidentă a contestaţiei este reprezentată de suplimentarea
activităţii judecătorului.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa a constatat că cererea creditorului SCPA B.
este întemeiată întrucât majoritatea simplă, prevăzută de art. 51 alin. 4 a fost obţinută cu votul
creditoarei S.C. F. SA care nu a fost legal reprezentată la şedinţa Comitetului Creditorilor.
Solicită a se observa faptul că în mod eronat judecătorul-sindic a apreciat ca fiind
întemeiată critica adusă de creditoarea-contestatoare privind lipsa calităţii de reprezentant a
doamnei avocat J., câte vreme, aşa cum s-a dovedit de altfel şi cu ocazia judecăţii fondului,
doamna avocat avea la momentul exprimării votului calitatea de avocat stagiar colaborator în
cadrul Cabinetului individual de avocat L., iar dl. avocat avea la rândul său calitatea de
colaborator al SCA " K.".
Consideră edificatoare poziţia exprimată de creditorul F. în cursul procesului, acesta
solicitând instanţei respingerea contestaţiei.
Consideră că toate aspectele invocate converg spre soluţia logică, respectiv faptul că
doamna avocat J. a fost în mod legal investită să reprezinte societatea creditoare, iar votul
exprimat de aceasta prin corespondenţă este valabil.
Solicită a se observa că, deşi se invocă critici privind o pretinsă nelegalitate a votului
creditorului S.C. F. S.A., în susţinerea acestui motiv se face trimitere la calitatea pe care
doamna avocat J. o deţine sau nu în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi "K.". Ori, acest aspect
nu poate conduce la implicaţii pe terenul valabilităţii unui vot exprimat în cadrul Comitetului
creditorilor, în special prin prisma principiului error communis facit jus, ca excepţia de la
regula quod nullum est nullum producit efectum. O împuternicire emisă cu respectarea tuturor
condiţiilor de formă de către o Societate Civilă de Avocaţi este în măsură să creeze această
aparenţă. În ipoteza în care ad absurdum se decide preexistența unei culpe din partea doamnei
avocat, această problemă trebuie rezolvată pe cale separată, distinctă, în cadrul unei eventuale
sesizări disciplinare, nicidecum printr-o contestaţie la o hotărâre luată de către Comitetul
creditorilor. Conchizând, criticile ce vizează votul exprimat de către creditorul S.C. F. S.A. nu
ating aspecte de legalitate şi nu pot face analiza instanţei de judecată.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, SCPA B.1 (fosta B.) a solicitat respingerea apelului
ca nefondat.
Arată că, în prima instanţă, calitatea procesuală pasivă a revenit comitetului creditorilor.
Apelul de faţă este declarat, motivat şi susţinut de Banca A. SA şi nu de comitetul creditorilor.
Or, împrejurarea că Banca A. SA a avut calitatea de membru în Comitetul creditorilor nu o
poate legitima procesual activ în prezentul apel.
Solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a Băncii A. şi respingerea
apelului ca fiind declarat şi nu susţinut de o persoană care nu are calitate procesuală activă.
A mai arătat că, soluţia primei instanţe în ceea ce priveşte respingerea excepţiei lipsei de
interes este legală şi temeinică.
Nu poate fi primită critica apelantei conform căreia la data de 17.03.2017 Comitetul
creditorilor a decis însuşirea/ratificarea acţiunilor ce fac obiectul ds. nr. .../40/2015/a25 şi
.../40/2015/a26, ceea ce ar lipsi de interes anularea hotărârii comitetului din 09.12.2016.
Ratificarea/Însuşirea unei cereri de chemare în judecată presupune că Banca A. SA a acţionat
ca mandatar al comitetului creditorilor atunci când a introdus acţiunile în anulare. Ratificarea
înseamnă mandat.
În speţă, membrii comitetului nu au hotărât la data de 09.12.2016 doar mandatarea
Băncii A. SA, ci însăşi introducerea acţiunilor în anulare. Introducerea acţiunilor în anulare
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constituie punerea în executare a hotărârii comitetului creditorilor şi este o chestiune diferită de
cea a mandatului. Anularea hotărârii din 09.12.2016 conduce oricum la anularea acţiunii în
anulare, fără a interesa o eventuală ratificare/însuşire a acesteia. În esenţă, ratificarea poate
acoperi lipsa mandatului, dar nu poate confirma un act nul.
Arătă că şi hotărârea ulterioară de ratificare din 17.03.2017 a Comitetului creditorilor a
fost contestată iar în cauză nu s-a pronunţat o hotărâre definitivă. Dacă hotărârea din
17.03.2017 ar fi anulată de instanţă, ar continua să producă efecte cea din 09.12.2016. Or, au
tot interesul să paralizeze acţiunea în dosarul asociat a 26 obţinând anularea ambelor hotărâri
ale comitetului.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, solicită a se constata că judecătorul de primă instanţă
a pronunţat o hotărâre legală şi temeinică. În primul rând, arată că nu a existat un mandat
acordat de F. SA Societăţii Civile de Avocaţi " K." de a vota în şedinţele adunării/comitetului
creditorilor niciunui debitor faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei.
La dosarul cauzei se regăseşte Contractul de prestări servicii juridice de asistenţă,
consultanţă şi reprezentare juridică dintre F. SA şi Societatea Civilă de Avocaţi "K.".
Reprezentarea juridică a societăţii F. SA face obiectul art. 4.1.c. din contract. Nicăieri în
cuprinsul contractului nu se face referire la puterea de a reprezenta în şedinţele
comitetului/adunării creditorilor.
Că este aşa rezultă şi din conduita ulterioară a acestui creditor. Votul prin corespondenţă
pentru şedinţa următoare a comitetului, cea din data de 17.03.2017 a fost exprimat în mod
corect de P., Director general şi R., Director economic.
Atrage atenţia instanţei de control judiciar în ceea ce priveşte încercarea Băncii A. SA
de inducere în eroare cu privire la existenţa unei conlucrări profesionale între Societatea Civilă
de Avocaţi " K." şi Cabinetul Individual L.. Nici în faţa primei instanţe, nici în faţa instanţei de
apel nu s-a produs nicio probă care să ateste această împrejurare. Contractele de conlucrare
profesională se înregistrează la barourile din care fac parte avocaţii care conlucrează.
Potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, rezultă că aceste convenţii de conlucrare profesională sunt
reglementate de legislaţia specifică şi că barourile verifică şi ţin evidenţa contractelor de
conlucrare profesională. Cu siguranţă că s-ar fi fost opusă o asemenea convenţie de conlucrare
profesională dacă ar fi existat şi ar fi fost luată în evidenţă. În mod cert o asemenea convenţie
nu există, iar dezvoltarea unei ample argumentaţii pornind de la un fapt vădit nereal şi
nedovedit este greu de explicat.
În ceea ce priveşte critica potrivit căreia ar fi trebuit să se înscrie în fals împotriva
împuternicirii avocaţiale, arătă că nu era necesar un astfel de demers cât timp Societatea Civilă
de Avocaţi "K." a pus la dispoziţie contractul de asistenţă juridică şi a confirmat că doamna
avocat J. a fost prezentată în oferta adresată clientului ca un potenţial colaborator. Înscrierea în
fals nu reprezintă o opţiune atunci când din probele aflate la dosarul cauzei rezultă cu
certitudine o anumită situaţie de fapt.
Or, este de domeniul evidenţei că nu a existat niciun raport juridic între creditorul din
procedură şi persoana care a exprimat votul, sancţiunea neputând fi alta decât cea a nulităţii.
Se încearcă a se induce în eroare instanţa când se susţine că ar fi avut loc o ratificare din
partea creditorului F. SA a votului exprimat. O asemenea ratificare nu a avut loc niciodată.
Formularea unor apărări prin reprezentant convenţional avocat în cadrul unui litigiu nu
valorează ratificare. Oricum, ratificarea ar fi trebuit să provină de la mandant şi nu de la un
mandatar al creditorului.
Examinând prioritar conform art. 248 Cod pr. civilă, excepţia lipsei calităţii procesualactive a apelantei Banca A. SA, invocată de către intimata SCPA B1, Curtea constată că este
nefondată.
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Nu poate fi primită motivaţia intimatei conform căreia în primă instanţă calitatea
procesual - pasivă a revenit Comitetului Creditorilor aşa încât apelul declarat de un membru al
acestui organ decizional (respectiv Banca A. SA) nu îl poate legitima procesual activ în
promovarea apelului de faţă.
Astfel, art. 36 din NCPC defineşte calitatea procesuală ca reprezentând identitatea dintre
părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
Totodată, art. 51 alin. 6 din lege, prevede expres: ”Împotriva acţiunilor, măsurilor şi
deciziilor luate de comitetul creditorilor, orice creditor poate formula contestaţie la judecătorul
sindic, în termen de 5 zile de la publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor în BPI”.
Coroborând dispoziţiile art. 36 din NCPC cu dispoziţiile art. 51 alin. (6) din lege, se
poate concluziona că în contestaţia formulată împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor
Comitetului Creditorilor, au calitatea de parte creditorul contestator, membrii Comitetului
Creditorilor, respectiv debitoarea, prin administrator judiciar.
Chiar din dispozitivul sentinţei apelate rezultă calitatea procesual pasivă a Comitetului
Creditorilor care reprezintă incontestabil, organul executiv al Adunării creditorilor, organ
operativ de lucru, însă fără personalitate juridică, a cărei calitate procesual-activă în diverse
acţiuni este prevăzută expres de către legiuitor, precum şi a membrilor acestuia, respectiv: SC
E. SA– preşedinte, ANAF-DGRFP - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice– membru,
G. SA–membru, SC F. SA,– membru, Banca A. SA - membru .
Aşadar, cum abilitatea de a ataca hotărârea revine oricăreia dintre părţile raportului
juridic dedus judecăţii şi cum potrivit dispoziţiilor sentinţei atacate calitate procesual-pasivă au
avut-o şi membrii Comitetului Creditorilor, se impune respingerea excepţiei menţionate ca
nefondată, cu atât mai mult cu cât în faţa judecătorului sindic SCPA B nu a contestat
legitimitatea procesuală a creditoarei Banca A. SA în raport de apărările acesteia.
În ceea ce priveşte apelul declarat în cauză, Curtea constată, de asemenea, că este
nefondat.
Primul motiv de apel, referitor la eronata respingere de către judecătorul sindic a
excepţiei lipsei de interes a contestatoarei, Curtea constată că este nefondat.
Astfel, art. 31 al. 1 Cod pr. civilă prevede expres:
”Condiţii de exercitare a acţiunii civile
(1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia:
a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;
b) are calitate procesuală;
c) formulează o pretenţie;
d) justifică un interes”.
Totodată, în conformitate cu reglementarea din art. 33 Cod pr.civilă, interesul procesual
”trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual ”.
Ori, la data promovării contestaţiei, interesul creditoarei contestatoare SCPA B.
întrunea cerinţele legale menţionate, fiind pe deplin justificat, constând în „paralizarea”
acţiunii în anulare în ds. asociat .../40/2015/a26, aşa cum corect a reţinut şi judecătorul sindic.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, Curtea constată că celelalte critici ale apelantei sunt,
de asemenea, nefondate.
Situaţia de fapt care a condus la adoptarea hotărârii contestate, ce face obiectul litigiului
supus controlului judecătoresc de faţă, este următoarea:
Convocatorul şedinţei Comitetului creditorilor debitoarei a fost publicat în BPI nr.
22008 din 5.12.2016, precizându-se data, ora şi locul acesteia, cu referirea expresă la
posibilitatea de reprezentare a creditorilor prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau,
în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii, precum şi la posibilitatea votului prin corespondenţă.
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La data, ora şi locul fixat, administratorul judiciar a prezidat şedinţa, apreciind că este
legal întrunită, deoarece au votat prin corespondenţă 4 din cei 5 membri ai Comitetului,
respectiv SC F. SA, DGRFP - AJFP, Banca A. SA şi SC E.J SA.
Ca urmare, faţă de voturile exprimate s-au adoptat următoarele hotărâri:
1. Comitetul creditorilor, cu o majoritate simplă a membrilor (3 creditori au votat
pentru, 1 creditor a votat împotriva) consideră oportună introducerea de către Comitetul
creditorilor a acţiunilor prevăzute la art. 117 şi urm. din Legea nr. 85/2014 cu privire la actele
considerate a fi frauduloase de către creditorul Banca A., prin SCPA ”S.” conform adresei cu
nr. 1003/24.11.2016, acte detaliate în preambulul convocatorului;
2. Comitetul creditorilor, cu o majoritate simplă a membrilor (3 creditori au votat
pentru, 1 creditor a votat împotrivă) desemnează în calitate de reprezentant al Comitetului
creditorilor pentru introducerea acţiunii menţionate la pct. 1 din ordinea de zi pe Banca A.,
prin SCPA ”S.”.
Din actele depuse la dosarul cauzei rezultă fără echivoc faptul că majoritatea simplă
prev. de art. 51 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 a fost obţinută cu votul creditoarei S.C. F. SA
care însă nu a fost legal reprezentată în şedinţa Comitetului Creditorilor din 9.12.2016,
judecătorul sindic reţinând corect lipsa calităţii de reprezentant al acestei creditoare a persoanei
care a redactat şi semnat votul prin corespondenţă.
Este neechivocă lipsa unui mandat expres acordat de creditoarea S.C. F. SA Societăţii
Civile de Avocaţi „ K.” de a vota în şedinţa Comitetului Creditorilor din data sus-menţionată.
Sunt pertinente apărările contestatoarei intimate potrivit cărora apar neîntemeiate
referirile apelantei la existenţa unei „conlucrări profesionale” între Societatea civilă de avocaţi
„K. şi Cabinetul Individual L. (în cadrul căruia d-na J. era avocat stagiar colaborator), nefiind
depusă la dosar nicio probă care să ateste această împrejurare, respectiv existenţa unui contract
de conlucrare profesională care trebuia înregistrat la baroul din care fac parte avocaţii care
conlucrează.
Astfel potrivit art.55 al. 2 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, Consiliul baroului are următoarele atribuţii: h) verifică şi constată dacă
actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei,
precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat; autorizează funcţionarea acestor forme;
organizează şi ţine evidenţa lor.
Rezultă neechivoc faptul că aceste convenţii de conlucrare profesională sunt
reglementate de legislaţia specifică şi că barourile verifică şi ţin evidenţa contractelor de
conlucrare profesională.
Concluzia care se impune, este cea privind inexistenţa vreunui raport juridic între
creditoarea S.C. F. SA şi persoana care a exprimat votul respectiv d-na J., sancţiunea neputând
fi alta decât cea a nulităţii, cum corect a reţinut şi judecătorul sindic.
Nici referirea apelantei conform căreia contestatoarea ar fi trebuit să se înscrie în fals
împotriva împuternicirii avocaţiale nu poate fi primită, aceasta constituind doar o opţiune,
nicidecum o obligaţie şi nici referirea aceleiaşi apelante la ratificarea din partea creditoarei,
întrucât aceasta nu poate proveni de la mandatar, ci doar de la mandant, ceea ce nu este cazul în
speţă.
În raport de argumentele de drept şi de fapt expuse, criticile apelantei s-au dovedit ca
nefiind întemeiate, motiv pentru care, în conformitate cu disp. art. 480 alin. 1 C. pr. civ., apelul
de faţă urmează a fi respins, ca nefondat.
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7. Insolvență. Contestare raport și plan de distribuire. Cheltuieli de procedură
pretinse de fostul lichidator judiciar. Efectul pozitiv al lucrului judecat.
Rezumat:
O hotărâre judecătorească definitivă se bucură de puterea de lucru judecat, în
conformitate cu disp. art.377 alin. 2 pct. 1 Cod procedură civilă de la 1865, cu referire la
art.1200 pct. 4 şi 1202 alin. 2 Cod civil, aşa încât dezlegarea dată prin aceasta problemei de
drept referitoare la modalitatea de distribuire a cheltuielilor de procedură între practicienii
desemnaţi succesiv se impune părților, fără posibilitatea de a mai fi contrazisă.
Efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezintă
tripla identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără
posibilitatea de a mai fi contrazis. Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma
prezumţiei vine să asigure, din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor
între considerentele hotărârilor judecătoreşti. Prezumţia nu opreşte judecata celui de-al doilea
proces, ci doar uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor
raporturi juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate.
Cum în relaţia dintre părţi prezumţia lucrului judecat are caracter absolut, ceea ce s-a
dezlegat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus părţilor din acel litigiu şi succesorilor lor
în drepturi, fără posibilitatea dovezii contrarii din partea acestora, într-un proces ulterior,
care are legătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluţionat.
(Decizia nr. 229 din 16.11.2019, dosar nr. 8684/40/2010/a3)
Hotărârea:
Prin decizia nr. 235 din 14 septembrie 2018 Tribunalul Botoşani – secţia a II a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis contestaţia formulată de A. SPRL, împotriva
Raportului asupra fondurilor nr. 4486/11.06.2018 „refăcut”, în contradictoriu B. SPRL - în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC C. SA şi a anulat Raportul asupra fondurilor
nr.4486/11.06.2018 şi a obligat practicianul în insolvenţă desemnat în cauză la refacerea
acestuia, în sensul că disponibilul existent în sumă de 13.098,59 lei să fie distribuit
contestatoarei A. SPRL .
Pentru a hotărî astfel judecătorul sindic a reţinut că prin decizia nr. 239 din 24.11.2016
pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. .../40/2010/a1 s-a admis recursul declarat de
contestatoarea A. SPRL împotriva sentinţei nr. 493 din 17.09.2015 pronunţată de Tribunalul
Botoşani – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal – judecător sindic. S-a
modificat sentinţa atacată şi în consecinţă s-a admis contestaţia formulată de A. SPR împotriva
Raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare întocmit la data de 7.04.2015, lichidatorul
judiciar B.SPRL fiind obligat la refacerea acestuia conform Încheierii nr. 755 din 7.11.2013 a
Tribunalului Botoşani.
În considerentele deciziei menţionate mai sus s-a reţinut că, potrivit art. 123 alin.1 din
Legea nr. 85/2006, cheltuielile de procedură au prioritate la distribuirile efectuate în urma
lichidării. Cum sumele reclamante de fostul lichidator A. SPRL se includ în această categorie,
fiind scadentă la data pronunţării Încheierii nr.755/07.11.2013, acestea se impun a fi achitate cu
prioritate, neputându-se admite plata onorariilor lichidatorului în altă ordine, decât cea dată de
cronologia scadenţării lor.
În urma pronunţării Deciziei nr. 239/24.11.2016, practicianul în insolvenţă B. SPRL a
procedat la refacerea raportului asupra fondurilor încasate în perioada 7.11.2013 – 31.03.2015,
Raportul „refăcut” a fost contestat în cadrul dosarului nr. .../40/2010/a2, contestaţia A. SPRL
fiind admisă în mod definitiv şi irevocabil prin Decizia nr.97 din 14.09.2017 a Curţii de Apel
Suceava.
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În urma pronunţării celei de a doua decizii de către Curtea de Apel Suceava, practicianul
în insolvenţă B. SPRL a procedat la întocmirea Raportului asupra fondurilor nr.
4486/11.06.2018, raport ce face obiectul prezentei contestaţii.
Analizând acest raport, judecătorul – sindic a reţinut că deşi vizează aceleaşi fonduri ca şi
în trecut, respectiv sumele încasate din perioada 7.11.2013 – 31.03.2015, practicianul în
insolvenţă nu s-a conformat dispoziţiilor date de instanţă în cadrul dosarelor nr...../40/2010/a1
şi nr. ..../40/2010/a2 şi nu a înţeles să procedeze la stingerea creanţelor în ordinea dată de
cronologia scadenţei acestora, propunerile de distribuire a sumelor încasate, fiind în
contradicţie cu cele stabilite cu autoritate de lucru judecat prin cele două decizii ale Curţii de
Apel Suceava.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs B. SPRL - lichidator judiciar al SC C. SA,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea recursului arată că, interpretarea dată de judecătorul sindic dispoziţiilor
art.123 alin. 1 din Legea nr.85/2006, aşa cum s-a făcut trimitere prin decizia nr.239 din
24.11.2016, este una greşită deoarece, atât cheltuielile de procedură ale fostului lichidator
judiciar A., cât şi cheltuielile de procedură ale actualului lichidator judiciar B., fac parte din
aceeaşi categorie, respectiv din categoria creanţelor prevăzute la art.123 alin. 1.
Art.123 alin. 1 nu stabileşte o prioritate a creanţelor din această categorie, unele faţă de
altele, ci le aşază pe nivel de egalitate. Problema succesiunii a doi sau mai mulţi practicieni în
insolvenţă pentru acelaşi debitor, într-un dosar de procedură, nu este reglementată distinct de
Legea nr.85/2006, situaţie în care achitarea cu prioritate a unor sume de bani A. în defavoarea
creanţei avute de B. este una nelegală.
Judecătorul fondului a încălcat principiul de drept potrivit căruia unde legea nu distinge
nici interpretul nu trebuie să distingă.
Renumeraţia practicianului în insolvenţă trebuia efectuată din averea debitorului, nu mai
întâi A. şi dacă mai rămâne ceva în contul de lichidare să fie achitat către B.. Faptul că A. şi B.
fac parte din aceeaşi categorie singura soluţie legală este cea de achitare a onorariului în mod
proporţional, aşa cm s-a propus şi prin Raportul asupra fondurilor refăcut.
Nu poate fi menţinută soluţia instanţei fondului de plată integrală a sumelor solicitate de
A., iar sumele ce intră în aceeaşi categorie să nu fie achitate, în condiţiile în care B. întocmeşte
acte de procedură. Mai mult, trebuie avut în vedere să în situaţia în care se va menţine soluţia
de plată integrală a sumelor solicitate de A., onorariul şi cheltuielile de procedură cuvenite B.
nu pot fi acoperite din fondul prev. la art.4 din Legea nr.85/2006 având în vedere că în
patrimoniul debitoarei au existat bunuri.
Prin concluziile scrise depuse la dosar A. SPRL, fost lichidator al SC C. SA, a solicitat
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei judecătorului sindic ca legală şi
temeinică, arătând că hotărârea pronunţată de judecătorul sindic reprezintă o transpunere a
hotărârilor judecătoreşti anterioare pronunţate de instanţa de control judiciar, hotărâri care au
autoritate de lucru judecat.
Mai arată că, chestiunea dedusă judecăţii este reprezentată de modalitatea de distribuire a
fondurilor aferente perioadei 7.11.2013 – 31.03.2015, aceeaşi situaţie litigioasă a mai fost
suspusă judecăţii în cadrul dosarelor .../40/2010/a1 şi .../40/2010/a2 – dosare asociate
procedurii de faliment privind debitorul C. SA, în care s-a hotărât, în mod definitiv şi
irevocabil, că ordinea stingerii onorariilor celor doi practicieni în insolvenţă este dată de
cronologia acestor creanţe, astfel încât creanţa intimatei are prioritate, fiind mai veche.
Analizând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că recursul este
nefondat, pentru următoarele considerente :
Potrivit dispoziţiilor art.121 alin.1 pct.1 din Legea privind procedura insolvenţei nr.
85/2006 „Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în
favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de
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retenţie de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine: 1. 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 potrivit dispoziţiilor art. 123
pct.1, în cazul falimentului vor fi plătite în primul rând creanţele reprezentând „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)”.
În speţă, prin Încheierea de şedinţă nr. 755 din 7.11.2013, judecătorul sindic a luat act de
Acordul de transfer de portofoliu din 3.10.2013 din patrimoniul A. SPRL desemnat iniţial
administrator judiciar al debitoarei SC C. SA, în patrimoniul B. SPRL care deţine în prezent
calitatea de lichidator judiciar.
Relevant în cauză este faptul că prin decizia nr.239/24.11.2016 pronunţată de Curtea de
Apel Suceava în dosarul nr...../40/2010/a1 a fost admis recursul declarat de intimata A. SPRL şi
s-a dispus, în mod definitiv şi irevocabil, refacerea Raportului asupra fondurilor aferente
perioadei 7.11.2013 – 31.03.2015, cu menţiunea că achitarea onorariilor lichidatorilor este „cea
dată de cronologia scadenţei acestora”.
În urma pronunţării deciziei nr. 239 din 24.11.2016, B. SPRL a procedat la refacerea
raportului asupra fondurilor, însă fără a respecta dezlegarea pe care instanţa de recurs a dat-o
chestiunilor deduse judecăţii. Ca atare, intimata a fost nevoită să introducă o nouă contestaţie
împotriva raportului asupra fondurilor, astfel cum fusese acesta refăcut de către lichidatorul
judiciar, contestaţie care a făcut obiectul dosarului nr. .../40/2010/a2 şi care a fost admisă în
mod definitiv şi irevocabil, prin decizia nr. 97 din 14.09.2017.
În urma pronunţării şi a celei de-a doua decizii de către Curtea de Apel Suceava,
recurentul – lichidatorul judiciar actual a procedat la refacerea raportului asupra fondurilor,
fiind întocmit astfel Raportul asupra fondurilor nr. 4486/11.06.2018 – respectiv raportul care
face obiectul litigiului de faţă.
După cum se poate lesne observa, deşi vizează aceleaşi fonduri ca şi în trecut (respectiv
sumele încasate în perioada 7.11.2013 – 31.03.2015), nici de această dată lichidatorul judiciar
B. SPRL nu a dorit să se conformeze dispoziţiilor date de Curtea de Apel Suceava în cadrul
dosarelor a1 şi a2 şi nu a înţeles să procedeze la stingerea creanţelor în ordinea dată de
cronologia scadenţei acestora, aşa cum s-a stabilit deja cu putere de lucru judecat.
Ca urmare, criticile recurentei nu pot fi primite, întrucât aceasta ignoră cu bună ştiinţă
puterea de lucru judecat de care se bucură decizia nr.239 din 24.11.2016 a Curţii de Apel
Suceava, în conformitate cu disp. art.377 alin. 2 pct. 1 Cod procedură civilă de la 1865, cu
referire la art.1200 pct. 4 şi 1202 alin. 2 Cod civil, aşa încât dezlegarea dată prin această decizie
problemei de drept referitoare la modalitatea de distribuire a cheltuielilor de procedură între
practicienii desemnaţi succesiv se impune recurentei din prezenta cauză, fără posibilitatea de a
mai fi contrazisă.
Este vorba despre efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, care se manifestă ca
prezumție, mijloc de probă de natură să demonstreze ceva în legătură cu raporturile juridice
dintre părţi, venind să demonstreze modalitatea în care au fost dezlegate anterior anumite
aspecte litigioase în raporturile dintre părţi, fără posibilitatea de a se statua diferit. Altfel spus,
efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezintă tripla
identitate cu primul, dar care are legătură cu aspectul litigios dezlegat anterior, fără posibilitatea
de a mai fi contrazis. Această reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumţiei vine
să asigure, din nevoia de ordine şi stabilitate juridică, evitarea contrazicerilor între
considerentele hotărârilor judecătoreşti. Prezumţia nu opreşte judecata celui de-al doilea proces,
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ci doar uşurează sarcina probaţiunii, aducând în faţa instanţei constatări ale unor raporturi
juridice făcute cu ocazia judecăţii anterioare şi care nu pot fi ignorate.
Cum în relaţia dintre părţi prezumţia lucrului judecat are caracter absolut, înseamnă că
ceea ce s-a dezlegat jurisdicţional într-un prim litigiu va fi opus părţilor din acel litigiu şi
succesorilor lor în drepturi, fără posibilitatea dovezii contrarii din partea acestora, într-un
proces ulterior, care are legătură cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja soluţionat.
Constatând că aspectelor invocate în prezenta cauză li s-a dat deja o dezlegare într-un
litigiu anterior, curtea constată incidenţa puterii de lucru judecat, aspectele tratate neputând
primi o altă interpretare.
Constatând astfel că motivele invocate de către recurentă, inclusiv cel privind plata,
proporţională a cheltuielilor de procedură celor doi practicieni, nu pot fi primite, având în
vedere efectul pozitiv al puterii de lucru judecat, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă,
recursul de faţă urmează a fi respins ca nefondat.
8. Insolvență. Reorganizare judiciară. Contestație împotriva măsurilor
administratorului judiciar (organizare de licitații). Excepția lipsei de interes. Excepția
autorității de lucru judecat.
Rezumat:
În ce priveşte excepţia lipsei de interes, creanţa apelantei a fost înscrisă în tabelul de
creanţe sub condiţie rezolutorie, până la soluţionarea irevocabilă a unui dosar civil, şi, în
urma soluţionării, s-a dispus desfiinţarea contractelor de cesiune încheiate cu privire la
creanţele deţinute faţă de debitoare, aspect confirmat şi de faptul că din cuprinsul tabelului
definitiv de creanţe al debitoarei creanţa deţinută de fosta creditoare a fost eliminată. În
consecinţă, cum potrivit hotărârii judecătoreşti, apelanta nu mai deţine calitatea de creditoare
participantă la procedura insolvenţei debitoarei, titlul de creanţă al acesteia faţă de debitoare
fiind anulat cu efect retroactiv, apelanta nu mai justifică un interes procesual personal şi
actual în cauză.
La data promovării apelurilor, Hotărârea Adunării creditorilor prin care s-a aprobat
Strategia de valorificare, metoda de valorificare şi Regulamentul de valorificare a bunurilor
debitoarei nu a fost anulată, aşa încât suspiciunea privind executarea acestei hotărâri subzistă,
atâta timp cât nu există nici o hotărâre judecătorească sau vreo Hotărâre a Adunării
creditorilor prin care să fi fost prohibită orice operaţiune de valorificare a activelor aflate în
patrimoniul debitoarei. În acest context, interesul apelantelor este justificat, îndeplinind
cumulativ, condiţiile stipulate de art. 33 Cod pr. civilă, în sensul că la data promovării
apelurilor interesul acestora era determinat, legitim, personal, născut şi actual.
Referitor la excepţia lipsei de interes în a solicita anularea măsurilor administratorului
judiciar, se reţine că, în speţă, contestatorii au învederat incompatibilitatea măsurilor având
drept scop valorificarea bunurilor debitoarei cu planul de reorganizare confirmat de
judecătorul sindic. Rezultă aşadar, neechivoc, interesul legitim al contestatorilor în
promovarea contestaţiilor în temeiul art. 59 al. 5 din Legea nr. 85/2014, folosul practic urmărit
fiind acela de a paraliza orice operaţiune de valorificare a activelor debitoarei care ar putea
afecta Planul de reorganizare şi, implicit, Programul de plăţi.
In ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat, se reţine faptul că o soluţie luată cu
privire la o măsură provizorie nu poate avea autoritate de lucru judecat în raport cu o soluţie
ce vizează fondul raportului juridic dedus judecăţii.
(Decizia nr. 319 din 5.10.2018, dosar nr. 384/39/2018)
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Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 66 din 7 decembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Botoşani - secţia a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, s-a admis excepţia inadmisibilităţii
contestaţiilor şi s-au respins ca inadmisibile contestaţiile formulate de administratorul special al
debitoarei A. SRL- S. şi de creditorii SCPA B., D. SA, E. SA, C. SRL Iaşi în contradictoriu cu
creditorii SC F. SRL, prin administrator judiciar G SPRL, H., J. ș.a. şi debitoarea A. SRL, prin
administrator judiciar I. SPRL.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin cele două contestaţii conexate,
contestatorii: administratorul special al debitoarei şi creditorii SCPA B., C., D. și E. au
contestat măsurile luate de administratorul judiciar privind organizarea de licitaţii publice în
scopul valorificării activelor proprietatea debitoarei, contractarea serviciilor de publicitate
media în vederea organizării acestor licitaţii, demersurilor de expunere pe piaţă în vederea
vânzării activului A. SRL, emiterea de publicaţii de vânzare şi organizarea de licitaţii publice în
scopul valorificării activului, acceptarea la plată a facturilor emise de furnizorii de servicii de
publicitate media şi solicitarea de plată a creditorilor indispensabili, aferentă trimestrului 4 al
anului I de reorganizare.
În motivarea contestaţiilor contestatorii au arătat în mod explicit că măsurile contestate
sunt “subsecvente adoptării hotărârii Adunării creditorilor debitoarei A. SRL din data de
30.06.2017, prin care s-a aprobat strategia de valorificare, metoda de valorificare şi
regulamentul de valorificare”.
Având în vedere că, în speţă, contestatorii au indicat ca unic motiv de nelegalitate al
măsurilor contestate incompatibilitatea măsurilor întreprinse de administratorul judiciar în
vederea valorificării A. cu planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, debitoarea
nemaiaflându-se în perioada de reorganizare, „ci într-o veritabilă executare silită imobiliară
ocultă în care administratorul judiciar devine executor judecătoresc” (contestaţie fila 5, verso,
dosar .../50/2015/a32) şi “prin luarea acestor măsuri sunt încălcate prevederile conţinute în
Planul de reorganizare, măsurile fiind în realitate proprii operaţiunilor de lichidare reglementate
de art. 154 şi următ. din Legea 85/2014” (fila 5, vol.I, dosar .../40/2015/a30), judecătorul-sindic
a constatat că excepţia inadmisibilităţii contestaţiilor, întemeiate pe dispoziţiile art. 59 alin. 5
din Legea 85/2014, împotriva unor măsuri luate de administratorul judiciar în executarea şi cu
respectarea unei hotărâri a adunării creditorilor, este fondată, întrucât creditorii-contestatori nu
pot obţine lipsirea de efecte a hotărârii adunării creditorilor, din data de 30.06.2017, pe o altă
cale decât aceea prevăzută de art. 48 alin. 7, respectiv contestaţia împotriva hotărârii adunării
creditorilor, iar administratorul special nu poate obţine acelaşi lucru atâta vreme cât legea nu-i
conferă legitimare procesuală pentru a contesta hotărârile adunării creditorilor.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel debitoarea A. SRL, prin administrator S. şi
creditorii SCPA B. şi C. SRL, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin apelul declarat, debitoarea A. SRL, prin administrator S., a arătat că instanţa de
fond a interpretat în mod eronat situaţia de fapt şi chestiunile de drept deduse judecăţii.
Deşi măsurile contestate sunt subsecvente hotărârii adunării creditorilor din 30 iunie
2017, nici ea şi nici creditorii contestări nu au criticat măsurile contestate prin prisma
nelegalităţii hotărârii adunării creditorilor, ci prin raportare la incompatibilitatea măsurilor cu
strategia din Planul de Reorganizare în derulare. Creditorii au atacat pe cale separată hotărârea
adunării creditorilor (dosar nr. .../40/2015/a31), iar criticile de nelegalitate sunt distincte. Prin
urmare, este greşită concluzia care a stat la baza admiterii excepţiei inadmisibilităţii.
În prezenta cauză s-a subliniat că măsurile dispuse sunt în vădită contradicţie cu
strategia de executare a Planului de Reorganizare, prin care debitoarea şi-a propus dezvoltarea
afacerii, eliminarea pierderilor şi, totodată, transferul afacerii, la finalul perioadei prognozate la
o valoare considerabil superioară celei care s-ar obţine prin valorificarea bunurilor în faliment,
în scopul acoperirii unui procent din masa credală de 66%.
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Or, prin măsurile contestate, administratorul judiciar a urmărit lichidarea averii
debitoarei încă din primul an de reorganizare, deşi în rapoartele de activitate anterioare nu a
prezentat nici un raţionament care să-l fi determinat să aplice măsuri specifice lichidării de
active. Chiar şi într-o atare ipoteză, administratorul judiciar ar fi trebuit sa se abţină de la
implementarea de măsuri străine reorganizării, câtă vreme planul este obligatoriu/executoriu
pentru toţi participanţii la procedură şi pentru toate organele care aplică procedura, astfel cum
este prevăzut de art. 141 din Legea nr. 85/2014.
Aşa fiind, orice măsuri de lichidare a averii şi chiar de devansare a transferului de
afacere trebuiau să fie în deplină concordanţă cu instituţia reorganizării judiciare, astfel cum
este definită prin art. 5 pct. 54 din Legea 85/2014.
Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea,
implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă,
nelimitativ, împreună sau separat: a) restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;
b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea
activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea debitorului.
Or, în cauză, Planul de Reorganizare nu prevedea lichidarea activului generator de
venituri în primul an de reorganizare, fiind evident că o astfel de strategie ar fi subminat şansele
de recuperare a creanţelor.
Tot astfel, pornind de la raţionamentul care a stat la baza respingerii ca inadmisibilă a
contestaţiilor, rezultă că judecătorul-sindic s-a antepronunţat cu privire la obiectul cauzei din
dosarul nr. ../40/2014/a31. Respingând contestaţiile din cauza pendinte, pe care le-a considerat
ca fiind efecte ale hotărârii, rezultă că a validat legalitatea acestei hotărâri mai înainte de a o
supune controlului de legalitate reglementat prin art. 45 şi art. 48 alin. 7 din Legea nr. 85/2014.
Prin apelul formulat, creditorii SCPA B. şi C. SRL au arătat că soluţia pronunţată de
judecătorul sindic este vădit nelegală. Potrivit dispoziţiilor art. 59 alin. (5) din Legea nr.
85/2014, debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică,
oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva
măsurilor luate de administratorul judiciar.
Excepţia de inadmisibilitate este un mijloc de apărare prin care pârâtul, fără a contesta
direct dreptul invocat de adversarul său, se opune acţiunii acestuia, declarând-o inacceptabilă,
în sensul că instanţa nu poate examina o astfel de cerere. O cerere este inadmisibilă când
legiuitorul nu a deschis persoanei interesate calea respectivei cereri. Or, în prezenta cauză,
contestatorii, cărora legiuitorul le recunoaşte în mod expres posibilitatea de a contesta măsurile
întreprinse de administratorul judiciar, s-au adresat judecătorului sindic căruia i-au cerut să
infirme acele măsuri.
Dacă o anumită măsură a administratorului judiciar este sau nu în conformitate cu o
hotărâre a adunării creditorilor care a precedat-o este o chestiune care ţine de fondul cauzei şi
va putea fi dezlegată doar dacă se procedează la cercetarea fondului litigiului. Oricum,
contestatorii nu au cerut instanţei să verifice conformitatea măsurilor întreprinse în raport de
hotărârea adunării creditorilor din 30.06.2017, ci în raport de planul de reorganizare aprobat de
creditori prin hotărâre şi confirmat de judecătorul sindic prin sentinţă executorie.
Ceea ce a contestat este vânzarea activului generator de venituri în anul 2017, primul an
de reorganizare, motivat de faptul că prin plan s-a stabilit ca proprietatea generatoare de afaceri
va fi înstrăinată la sfârşitul perioadei de previziune, în luna mai 2019 pentru un preţ net
superior. Nici nu interesează hotărârea adunării creditorilor din 30.06.2017 iar orice raportare la
această hotărâre este greşită, deoarece doar prin modificarea planului de reorganizare în
condiţiile legii se puteau întreprinde măsurile administratorului judiciar.
Chiar dacă ar admite că raţionamentul instanţei ar fi în parte corect, tot nu se poate
identifica niciun motiv pentru care contestaţia formulată împotriva măsurilor administratorului
judiciar ar fi inadmisibilă dacă respectiva măsură este precedată de o hotărâre a adunării
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creditorilor. Dacă administratorul judiciar duce la îndeplinire în mod corect sau greşit o
hotărâre a adunării creditorilor ţine de fondul dreptului dedus judecăţii şi nu de admisibilitate.
Concluzionând, solicită admiterea apelului si, pe cale de consecinţă, anularea sentinţei
apelate pentru necercetarea fondului conform art. 480 alin. (3) Cod procedură civilă şi
trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Suceava şi nu Tribunalului Botoşani.
Cât priveşte prorogarea de competenţă, arătă că în literatura de specialitate s-a arătat că
se poate trimite cauza spre rejudecare unei alte instanţe egale în grad din aceeaşi circumscripţie
dacă s-au invocat motive legate de lipsa de imparţialitate a judecătorilor care ar putea duce la
admiterea unei eventuale cereri de strămutare.
Arătă că motive privind lipsa de obiectivitate şi imparţialitate a judecătorilor
Tribunalului Botoşani au existat şi au condus la formularea în cursul anului 2018 a două cereri
de strămutare, înregistrate pe rolul Curţii de Apel Suceava sub nr. .../39/2018 şi nr. ../39/2018.
Ambele cereri de strămutare au fost admise, cu consecinţa strămutării atât a dosarului principal,
cât şi a tuturor dosarelor asociate care mai figurau pe rolul Tribunalului Botoşani.
Pe de altă parte, soluţia de trimitere a cauzei spre rejudecare Tribunalului Suceava ar
degreva Curtea de Apel Suceava de soluţionarea unor alte cereri de strămutare, răspunzând
intereselor unei bune administrări a justiţiei.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, I. SPRL a invocat excepţia lipsei de interes a
apelantei C. SRL.
Astfel, Societatea C. SRL a fost înscrisă la masa credală a debitoarei A. SRL cu suma
de 17.073.153,60 lei, creanţă transmisă prin intermediul mai multor contracte de cesiune
încheiate între F. SR.L (cedent), C. SRL (cesionar) şi A. SRL.
Urmare a faptului că cesiunile de creanţă formau obiectul unei acţiuni în anulare
promovate de lichidatorul judiciar al cedentei F. S.R.L., creanţa declarată de C. S.R.L. a fost
înscrisă ca fiind afectată de condiţia rezolutorie a admiterii acţiunii ce făcea obiectul dosarului
nr. .../99/2014/315 aflat, la acel moment, pe rolul Tribunalului Iaşi.
Ulterior întocmirii tabelului preliminar al creanţelor A. S.R.L., dosarul nr.
.../99/2014/315 a fost strămutat de pe rolul Tribunalului Iaşi pe cel al Tribunalului Vaslui,
cauza fiind astfel renumerotată sub numărul de dosar .../89/2016.
Prin sentinţa civilă nr. 139/F/2017 pronunţată de Tribunalul Vaslui în data de
13.06.2017 în dosarul anterior rubricat, judecătorul-sindic a admis acţiunea formulată de
reclamantul G. S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al S.C. F. S.R.L. şi a dispus
anularea contractelor de cesiune de creanţă prin care C. S.R.L. preluase creanţa, cu repunerea
părţilor în situaţia avută anterior acestor operaţiuni.
Prin Decizia nr. 246/2018 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în data de 13.04.2018,
instanţa de control judiciar a respins ca nefondate apelurile promovate în cauză, sentinţa civilă
nr. 139/F/2017 rămânând astfel definitivă.
Ca atare, condiţia rezolutorie care afecta creanţa înscrisă în favoarea societăţii C. SRL sa împlinit, astfel încât, la momentul prezentei, societatea C. SRL nu mai deţine calitatea de
creditor al debitoarei A. SRL şi, prin urmare, nici interes legitim în prezenta cauză.
De altfel, în considerarea celor de mai sus, administratorul judiciar a procedat la
actualizarea tabelului de creanţe, în sensul înlăturării de la masa credală a creanţei înscrisă în
favoarea C. SRL şi a consolidării dreptului de creanţă înscris în favoarea F. SRL, situaţia fiind
reflectată în tabelul definitiv actualizat publicat în B.P.I. nr. ..../03.05.2018.
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 19, care definesc noţiunea de creditor
îndreptăţit să participe la procedură, calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau
a înlăturării din tabelele creditorilor întocmite succesiv în procedură, precum şi prin închiderea
procedurii.
Or, faţă de aspectele sus-expuse, solicită a se constata faptul că societatea C. nu mai
deţine calitatea de creditor, nu mai poate formula şi nici susţine cereri, ridica excepţii în
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procedură, nemaifiind la acest moment creditor îndreptăţit să participe la procedură şi, pe cale
de consecinţă, nu mai deţine nici interesul cerut de lege în vederea susţinerii demersurilor
judiciare deja iniţiate.
Pe cale de consecinţă, solicită admiterea excepţiei lipsei de interes a C. SRL şi, pe cale
de consecinţă, respingerea apelului C. SRL ca fiind formulat de o persoană lipsită de interes.
Totodată, a invocat şi excepţia lipsei de interes a apelurilor promovate în cauză, arată
că în ceea ce priveşte interesul de a acţiona, potrivit art. 33 C. proc. civ., acesta trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: să fie determinat; să fie legitim; să fie personal; să fie
născut; să fie actual.
Posibilitatea de valorificare a activelor din proprietatea debitoarei a reprezentat una
dintre măsurile propuse prin Planul de reorganizare. Prin decizia nr. 423/23.11.2017 pronunţată
în dosarul nr..../40/2015/329, Curtea de Apel Suceava a admis apelul formulat de J. S.A.
împotriva sentinţei nr. 31/26.01.2017 şi a încheierii de şedinţă din 19.01.2017 pronunţate de
Tribunalul Botoşani, dispunând anularea acestora şi trimiterea cauzei spre rejudecare
judecătorului-sindic pentru a se pronunţa asupra cererii de confirmare a Planurilor de
reorganizare.
Aşadar, odată cu pronunţarea acelei deciziei, procedura deschisă împotriva debitoarei A.
S.R.L. a revenit la etapa de observaţie astfel încât la momentul prezentei nu ne mai regăsim în
prezenţa unui plan de reorganizare confirmat.
Odată cu anularea sentinţei de confirmare a Planului, toate măsurile premergătoare
valorificării bunurilor au fost sistate. Ca atare, orice valorificare de bunuri fiind sistată,
apreciază că nu mai subzistă interesul în introducerea şi susţinerea prezentelor apeluri.
Cu privire la fondul apelului promovat de SCPA B. arată că apelul este nefondat,
susţinerile apelanţilor din calea de atac fiind contrazise de însăşi conţinutul contestaţiei
introductive .
Din modalitatea în care a fost concepută contestaţia, rezultă clar că măsurile avute în
vedere de contestatori şi identificate la pct. IV nu reprezintă altceva decât punerea în executare
a hotărârii Adunării creditorilor.
Or, dat fiind că nu ne regăsim în prezenţa unor măsuri luate de administratorul judiciar
din proprie iniţiativă, ci în prezenţa unei puneri în executare a unor hotărâri ale adunării
creditorilor, este evident că aşa-zisa contestare a măsurilor reprezintă de fapt o cale ocolită a
contestării efectelor hotărârii adunării creditorilor - demers procesual inadmisibil.
Nici cel de-al doilea argument invocat de apelanţi nu este întemeiat. Motivele propriuzise de nelegalitate a aşa-ziselor măsuri au fost dezvoltate pe larg la pct. V al contestaţiei.
Nu este necesar a se face o analiză pe fond pentru a se observa că pretinsa nelegalitate a
măsurilor administratorului judiciar nu reprezintă altceva decât nemulţumiri faţă de efectele
hotărârii adunării creditorilor.
După cum se poate limpede observa chiar din argumentarea de la pct. V al contestaţiei,
criticile nu vizau nicicum modalitatea de organizare a licitaţiilor, ci vizau însăşi organizarea de
licitaţii.
Evident, alta ar fi fost situaţia dacă s-ar fi invocat că modalitatea de punere în executare
a hotărârilor adunării creditorilor ar fi fost nelegală, însă nu este cazul de faţă, întrucât
contestatorii nu au invocat asemenea aspecte, respectiv nerespectarea hotărârii adunării
creditorilor, ci toate criticile au convers spre aceeaşi finalitate: încercarea de a dovedi o aşa-zisă
nelegalitate a efectelor hotărârii adunării creditorilor, demers pentru care nu există deschisă
vreo altă cale procesuală decât cea a contestării hotărârii Adunării creditorilor.
În concluzie, solicită respingerea apelului promovat de SCPA B. - C. SRL ca nefondat.
Cu privire la apelul promovat de debitoare prin administrator special S., solicită
respingerea apelului pentru lipsa de interes, având în vedere aceleaşi considerente expuse
anterior.
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Pe fondul apelului, solicită respingerea acestuia, având în vedere următoarele:
Sub un prim aspect, arată că apelanta-debitoare solicită reţinerea cauzei spre a fi
judecată pe fond direct în calea de atac. Ori, având în vedere că instanţa de fond nu a păşit la
cercetarea fondului cauzei, ci a respins contestaţiile pe excepţie; necesitatea respectării
principiului dublului grad al jurisdicţiei; prevederile art. 480 alin. 3 teza a doua C. proc. civ.,
solicită ca, în ipoteza în care apelul societăţii debitoare ar fi admis, să se dispună trimiterea
cauzei spre rejudecare în vederea cercetării în două grade procesuale şi a celorlalte excepţii care
au fost invocate în faţa instanţei de fond, dar şi a fondului cauzei.
Sub un al doilea aspect, solicită a se constata că apelul promovat de societatea debitoare
este nefondat, soluţia instanţei de fond de a respinge contestaţia formulată de A. S.R.L. ca
inadmisibilă fiind o soluţie temeinică şi legală.
Deşi contestaţia debitoarei s-a pretins a fi formulată împotriva măsurilor adoptate de
administratorul judiciar, în realitate s-au adus critici hotărârii adunării creditorilor din data de
30.06.2017. În cuprinsul contestaţiei, debitoarea nu a dezvoltat în vreun fel critici cu privire la
măsurile administratorului judiciar ci s-a limitat a expune motive de pretinsă nelegalitate a
hotărârilor adoptate de adunarea creditorilor în data de 30.06.2017. Cu alte cuvinte, contestaţia
a fost formulată în mod artificial, petitele fiind invocate doar în mod declarativ, scopul fiind ca,
prin fraudă la lege, societatea debitoare să formuleze critici cu privire la o hotărâre a adunării
creditorilor, demers judiciar pe care niciun debitor supus procedurii nu l-ar putea iniţia în mod
uzual.
Tot prin acest artificiu - contestarea efectelor unei hotărâri a creditorilor pe calea
mascată a contestării măsurilor administratorului judiciar de punere în executare a respectivelor
măsuri - s-a mai încercat şi obţinerea unui alt efect contrar legii: suspendarea efectelor unei
hotărâri a adunării creditorilor, în condiţiile în care Legea nr. 85/2014 nu permite suspendarea
efectelor hotărârii Adunării creditorilor. Cererea de suspendare a făcut obiectul dosarului
asociat .../40/2015/a30.1 şi a fost respinsă.
Deşi iniţial societatea debitoare a formulat cale de atac împotriva acestei soluţii, apelul
nu a mai fost motivat. Este evident că, în ipoteza în care demersurile societăţii debitoare şi-ar fi
atins finalitatea urmărită, ar fi fost de domeniul evidenţei că suspendarea aşa-ziselor măsuri ar
fi echivalat de fapt cu suspendarea hotărârilor adunării creditorilor.
Prin întâmpinarea depusă la dosar, J., pe cale de excepţie a solicitat respingerea apelului
ca fiind formulat de persoane care nu justifică un interes procesual; respingerea apelului ca
urmare a admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat a încheierii de şedinţă din 13.07.2017
pronunţate în cadrul prezentului dosar asociat; respingerea apelului ca neîntemeiat şi obligarea
apelantelor la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.
Cu privire la excepţia lipsei de interes a apelantei C. arată că prin Sentinţa Civilă nr.
139/F/13.06.2017, publicată în BPI nr. .../19.07.2017, Tribunalul Vaslui a admis acţiunea în
anulare şi a dispus desfiinţarea Contractelor de cesiune încheiate între F. SRL pe de o parte, H.
şi C. pe de altă parte, cu privire la creanţele deţinute faţă de A. (Anexa 2).
La data de 13.04.2018, prin decizia nr. 246/2018, Curtea de Apel Iaşi a respins ca
nefondate apelurile promovate (inclusiv cel promovat de C.) împotriva sentinţei nr.
139/F/19.06.2017 pronunţate de Tribunalul Vaslui în ds. nr. ../89/2016, prin care a fost admisă
Acţiunea în anularea Contractelor de cesiune încheiate între F. SRL şi C. (Anexa 3).
Decizia pronunţată de Curtea de Apel Iaşi este definitivă, nefiind supusă căii de atac a
recursului, ceea ce înseamnă că C. nu mai deţine calitatea de creditor în procedura insolvenţei
debitoarei A. Acest aspect este confirmat şi de faptul că din cuprinsul Tabelului Definitiv de
Creanţe al debitoarei A. a fost eliminată creanţa deţinută de fosta creditoare C..
Or, din moment ce, urmare a Deciziei Curţii de Apel Iaşi, C. nu mai deţine calitatea de
creditoare participantă la procedura insolvenţei debitoarei A, titlul de creanţă al acesteia faţă de
debitoare fiind anulat cu efect retroactiv, iar creditoarea înlăturată din Tabelul Definitiv de
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Creanţe, apelanta C. nu justifică un interes procesual personal şi actual în promovarea
prezentului apel.
Nemaiavând calitatea de creditor participant la procedură, C. nu mai poate beneficia de
vreo finalitate a apelului declarat în cauză. Or, orice demers în justiţie trebuie să fie apt să
confere celui care acţionează o finalitate legitimă şi legală.
Cu privire la lipsa de interes a apelantelor din perspectiva folosului practic urmărit, arată
că, la momentul introducerii Contestaţiei ce face obiectul prezentului dosar, interesul procesual
al apelantelor era justificat, în opinia acestora, de preîntâmpinarea unei pierderi patrimoniale ce
se putea produce în situaţia în care administratorul judiciar, prin măsurile sale, reuşea
valorificarea activului imobiliar al debitoarei A.
Astfel cum a arătat, Hotărârea Adunarea Creditorilor din data de 30.06.2017, în ceea ce
priveşte punctul 7 de pe ordinea de zi prin care s-a aprobat strategia de valorificare, metoda de
valorificare şi Regulamentul de valorificare pentru activul A. a fost luată în conformitate cu
prevederile Planului de Reorganizare, propus de debitoarea A., confirmat la acea dată.
Prin decizia nr. 423/23.11.2017, pronunţata în dosar nr. .../40/2015/a29,Curtea de Apel
Suceava a dispus admiterea apelului formulat de ea şi în consecinţă , anularea sentinţei
31/26.01.2017 şi a încheierii de şedinţă din 19.01.2017 pronunţate de Tribunalul Botoşani, prin
care a fost confirmat Planul de reorganizare propus de debitoare.
Având în vedere că Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017, în ceea ce
priveşte punctul 7 de pe ordinea de zi, a fost luată în acord cu prevederile Planului de
reorganizare confirmat la acel moment, ulterior pronunţării deciziei nr. 423/23.11.2017,
Hotărârea nu a mai produs efecte.
În consecinţă, având în vedere că la momentul formulării apelului, urmare a pronunţării
deciziei nr. 423/23.11.2017, Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017 nu mai
produce efecte în ceea ce priveşte aspectele hotărâte la punctul 7 de pe ordinea de zi, iar
măsurile administratorului judiciar contestate nu sunt apte să lezeze drepturile şi interesele
apelantelor, acestea nu mai justifică un interes procesual, neputându-se prefigura niciun folos
practic ce l-ar obţine în ipoteza anulării măsurilor administratorului judiciar.
În ce priveşte excepţia de autoritatea de lucru judecat a încheierii de şedinţă din data de
13.07.2017, arată că prin petitul numărul 3 al contestaţiei formulate de apelante, în temeiul art.
59 alin. (7) din Lege, s-a solicitat judecătorului-sindic să dispună suspendarea executării
măsurilor contestate.
Prin încheierea de şedinţă din data de 13.07.2017, publicată în BPI nr. ../04.10.2017,
judecătorul sindic a respins ca nefondată cererea de suspendare a măsurilor administratorului
judiciar.
Or, având în vedere că, prin cererea de suspendare a măsurilor administratorului
judiciar, apelantele au urmărit, în realitate, suspendarea efectelor Hotărârii Adunării
Creditorilor din data de 30.06.2017, este evident că prin Acţiunea introductivă (contestaţia) şi
prezentul apel formulat, acestea urmăresc anularea efectelor Hotărârii Adunării Creditorilor din
data de 30.06.2017.
Invocând art. 430 alin. (1) din NCPC, şi art. 431 alin. (1) din NCPC, arată că prin
încheierea de şedinţă din data de 13.07.2017, Tribunalul Botoşani a statuat, de o manieră ce nu
permite readucerea ei în dezbatere, faptul ca prin aşa-zisele măsuri, administratorul judiciar a
procedat la punerea în executare a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017, iar
contestaţia formulată de SCPA B. şi C. tinde la anularea efectelor acesteia.
În doctrina se arată că, „Efectul autorităţii de lucru judecat însoţeşte hotărârea de la
momentul pronunţării ei, fără să fie nevoie să se aştepte epuizarea exerciţiului căilor de atac,
pentru a putea fi invocată cu această valoare, tocmai pentru că este expresia funcţiei
jurisdicţionale a statului, care se manifestă indiferent de gradul instanţei care a pronunţat
hotărârea şi indiferent dacă judecata a avut toc în primă instanţă sau în cadrul căilor de atac".
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Totodată, se arată, „Efectul negativ sau extinctiv al lucrului judecat este de natură să
împiedice o nouă judecată atunci când există identitate de calitate a părţilor, aceeaşi cauză
juridică şi acelaşi obiect al cererii de chemare în judecată, fiind asigurată astfel lipsa de
contradicţii între dispozitivele hotărârilor judecătoreşti".
Având în vedere că încheierea de şedinţă din data de 13.07.2017 a fost pronunţată în
cadrul prezentului dosar asociat, în mod evident toate aceste condiţii sunt îndeplinite. Pe de altă
parte, această încheiere este una interlocutorie, motiv pentru care nici judecătorul-sindic şi nici
instanţa de control judiciar, în cadrul prezentului apel, nu va putea reveni asupra acestei soluţii.
Mai mult, se impune a fi menţionat faptul că apelantele şi-au limitat obiectul apelului doar la
Sentinţa pronunţată de judecătorul-sindic, fără a ataca şi încheierea de şedinţă din data de
13.07.2017 .
În consecinţă, având în vedere că prin încheierea de şedinţă din data de 13.07.2017,
judecătorul-sindic a statuat că, în realitate, scopul urmărit prin petitul de suspendare vizează
efectele Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017 şi nu măsurile administratorului
judiciar, soluţia apelată apare ca fiind una judicioasă, întrucât calea de atac împotriva unei
hotărâri luate de Adunarea Creditorilor este prevăzută de art. 48 alin. (7) din Lege, nicidecum
de art. 59 alin. (5).
Prin urmare, se impune admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat a încheierii de
şedinţă din data de 13.07.2017, cu consecinţa respingerii apelului.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, arată că sentinţa apelată este legală şi temeinică. În
cuprinsul contestaţiei se arată în mod expres, în repetate rânduri, că măsurile administratorului
judiciar sunt subsecvente Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017. Suplimentar,
chiar contestaţia formulată a fost îndreptată „împotriva măsurilor întreprinse de administratorul
judiciar I. S.P.R.L. (...) ca urmare a adoptării hotărârii Adunării Creditorilor debitoarei A.
S.R.L. din 30.06.2017". În aceste condiţii, în mod cert măsurile administratorului judiciar de
punere în executare a Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017 nu pot fi
considerate veritabile măsuri în accepţiunea textului art. 59 alin. (1) din Lege, având un
caracter subsecvent acesteia.
Apelantele încearcă să îşi modifice obiectul Contestaţiilor în apel, precizând că „nu au
cerut instanţei să verifice conformitatea măsurilor întreprinse în raport de hotărârea adunării
creditorilor din 30.06.2017, ci în raport de planul de reorganizare aprobat de creditori prin
hotărâre şi confirmat de judecătorul-sindic prin sentinţă executorie".
Or, un atare demers este interzis de art. 478 alin. 3 NCPC, potrivit căruia: „în apel nu se
poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se
pot formula pretenţii noi".
Oricum, această susţinere nu poate fi primită de instanţa de apel, întrucât din Contestaţii
transpare în mod evident faptul că s-a contestat punerea în executare a Hotărârii Adunării
Creditorilor din data de 30.06.2017. Contestatoarele au susţinut că Hotărârea nu este în
conformitate cu Planul de Reorganizare, aducând critici de nelegalitate a Hotărârii şi nu a
măsurilor.
Judecătorul-sindic a constatat faptul că apelantele au formulat în prezentul dosar o
Contestaţie împotriva Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017, invocând ca
temei de drept dispoziţiile art. 59 din Lege. Or, din această perspectivă, în mod judicios
judecătorul-sindic a respins ca inadmisibile Contestaţiile formulate, întrucât calea legală prin
care se poate contesta o hotărâre a Adunării Creditorilor este art. 48 alin. (7) din Lege.
În mod tendenţios, apelantele încearcă să inducă ideea inacceptabilă că în cadrul
prezentului dosar Hotărârea Adunării Creditorilor din data 30.06.2017 nu interesează. Contrar
acestor susţineri, astfel cum în mod corect a arătat judecătorul-sindic, soluţia pronunţată în
cadrul prezentului dosar asociat are consecinţe şi asupra efectelor Hotărârii Adunării
Creditorilor din data 30.06.2017 .
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Apelantele solicită ca, în caz de admitere a apelului, cauza să fie trimisă spre rejudecare
Tribunalului Suceava, dat fiind că au fost strămutate mai multe dosare de pe rolul Tribunalului
Botoşani, inclusiv dosarul principal de insolvenţă.
Această solicitare nu poate fi primită de instanţa de apel. Strămutarea unui dosar nu
poate fi dispusă după judecarea acestuia. A invoca în acest cadru procesual motive legate de
lipsa de imparţialitate a judecătorului sindic nu poate avea valenţele dorite de apelantă, întrucât
calea procesuală incidentă ar fi fost recuzarea, neurmată de apelante.
Examinând cu prioritate, conform art. 248 Cod pr. civilă, excepţiile invocate în cauză,
Curtea constată următoarele:
Faţă de excepţia insuficientei timbrări a apelului declarat de SCPA B. şi de societatea
C. SRL, Curtea a luat act de renunţarea la judecata acestei excepţii de către partea care a
invocat-o, respectiv lichidatorul judiciar I. SPRL, conform preambulului prezentei decizii.
În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes a apelantei C. SRL invocată de către
administratorul judiciar I. SPRL şi intimata J. SA prin întâmpinările depuse la filele 152 şi 198
dosar, Curtea constată că este întemeiată.
Astfel, art. 31 al. 1 Cod pr. civilă prevede expres:
”Condiţii de exercitare a acţiunii civile
(1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia:
a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;
b) are calitate procesuală;
c) formulează o pretenţie;
d) justifică un interes”.
Totodată, în conformitate cu reglementarea din art. 33 Cod pr.civilă, interesul
procesual ”trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual ”.
Ori, în speţă, iniţial, creanţa apelantei C. SRL a fost înscrisă în Tabelul de Creanţe sub
condiţie rezolutorie, respectiv până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. ../99/2014/115 a
Tribunalului Iaşi, care a fost strămutat ulterior la Tribunalul Vaslui, înregistrat sub nr.
../89/2016.
Soluţionând cauza, Tribunalul Vaslui a pronunţat sentinţa nr. 139/F/13.06.2017, în
sensul că a admis acţiunea în anulare şi a dispus desfiinţarea contractelor de cesiune încheiate
între F. pe de o parte, H. şi C. pe de altă parte cu privire la creanţele deţinute faţă de A.
La data de 13.04.2018, prin decizia nr. 246/2018, Curtea de Apel Iaşi a respins ca
nefondate apelurile promovate (inclusiv cel promovat de C.) împotriva sentinţei nr. 139F/
19.06.2017 pronunţate de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. .../89/2016, prin care a fost admisă
acţiunea în anularea Contractelor de cesiune încheiate între F. SRL şi C. SRL, rezultând că C.
SRL nu mai deţine calitatea de creditor în procedura insolvenţei debitoarei A. Acest aspect este
confirmat şi de faptul că din cuprinsul Tabelului Definitiv de Creanţe al debitoarei A. creanţa
deţinută de fosta creditoare C. SRL a fost eliminată.
În consecinţă, cum potrivit deciziei Curţii de Apel Iaşi, C. SRL nu mai deţinea
calitatea de creditoare participantă la procedura insolvenţei debitoarei A., titlul de creanţă al
acesteia faţă de debitoare fiind anulat cu efect retroactiv şi fiind înlăturată din Tabloul Definitiv
de creanţe, apelanta C. SRL nu mai justifică un interes procesual personal şi actual în
promovarea prezentului apel.
Faţă de argumentele de fapt şi de drept expuse, se impune admiterea excepţiei lipsei de
interes a apelatei C. SRL, invocată de către intimata J. SA şi de către administratorul judiciar şi
în consecinţă apelul declarat de societatea C. SRL (care nu mai are calitatea de creditor în
procedură) urmează a fi lipsit de interes.
În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes a apelantelor SCPA B. şi A. în promovarea
prezentei căi de atac, invocată de asemenea, de către administratorul judiciar I. SPRL şi de
către J. SA prin întâmpinări, Curtea apreciază de asemenea, că este nefondată.
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Astfel autoarele excepţiei lipsei de interes în promovarea apelurilor de faţă au avut în
vedere faptul că prin Decizia nr. 423 din 23.11.2017, Curtea de Apel Suceava a anulat sentinţa
nr. 31 din 26.01.2017 pronunţată de judecătorul sindic (inclusiv încheierea de şedinţă din
19.01.2017) prin care a fost confirmat Planul de reorganizare, cauza fiind trimisă spre
rejudecare, judecătorului sindic.
Ori, atâta timp cât posibilitatea de valorificare a activelor aflate în patrimoniul
debitoarei a reprezentat una din măsurile incluse în Planul de reorganizare a cărui confirmare în
prezent este desfiinţată, interesul în promovarea apelurilor nu mai subzistă aşa cum arată cele
două intimate.
Acest raţionament este însă vădit eronat, întrucât autoarele acestei excepţii au ignorat
faptul că la data promovării apelurilor de faţă, Hotărârea Adunării creditorilor din data de
30.06.2017, în ce priveşte punctul 7 de pe Ordinea de zi prin care s-a aprobat Strategia de
valorificare, metoda de valorificare şi Regulamentul de valorificare a complexului comercial A.
nu a fost anulată, aşa încât suspiciunea privind executarea acestei Hotărâri a Adunării
Creditorilor subzistă, independent de afirmaţia administratorului judiciar conform căreia ar fi
sistat orice valorificare de bunuri, atâta timp cât nu există nici o hotărâre judecătorească sau
vreo Hotărâre a Adunării creditorilor prin care să fi fost prohibită orice operaţiune de
valorificare a activelor aflate în patrimoniul debitoarei.
În acest context, cum interesul apelantelor este justificat, îndeplinind cumulativ,
condiţiile stipulate de legiuitor, prin art. 33 Cod pr. civilă, în sensul că la data promovării
apelurilor interesul apelantelor era determinat, legitim, personal, născut şi actual, excepţia lipsei
de interes în promovarea apelurilor de faţă urmează a fi respins ca nefondat.
Referitor la excepţia lipsei de interes a contestatoarelor în a solicita anularea măsurilor
administratorului judiciar, excepţie invocată de către administratorul judiciar I. SPRL, Curtea
constată, de asemenea, că este nefondată.
Art. 59 al. 5 din Legea nr. 85/2014 prevede expres: „Debitorul persoană fizică,
administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice
altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul
judiciar”.
În speţă, contestatorii au învederat incompatibilitatea măsurilor întreprinse de către
administratorul judiciar având drept scop valorificarea complexului comercial al debitoarei cu
Planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic (acesta fiind şi unicul motiv de
nelegalitate invocat de către contestatori).
Rezultă aşadar, neechivoc, interesul legitim al contestatorilor în promovarea celor două
contestaţii formulate în temeiul art. 59 al. 5 din Legea nr. 85/2014, folosul practic urmărit al
acestora fiind acela de a paraliza orice operaţiune de valorificare a activelor debitoarei întrucât
ar putea afecta Planul de reorganizare şi implicit Programul de plăţi, fiind îndeplinite cerinţele
art. 33 al. 1 şi art. 33 Cod pr. civilă.
Prin urmare şi această excepţie privind lipsa de interes a contestatoarelor în promovarea
contestaţiilor, întemeiate pe disp. art. 59 al. 5 din Legea nr. 85/2014, apare ca nefiind
întemeiată, urmând a fi respinsă ca atare.
Nici excepţia autorităţii lucrului judecat în raport de Încheierea de şedinţă din
13.07.2017 a judecătorului sindic, invocată de către intimata J. SA prin întâmpinarea aflată la
fila 198 dosar, nu apare ca fiind întemeiată.
Astfel, art. 431 al 1 Cod pr. civilă prevede imperativ: ”(1) Nimeni nu poate fi chemat în
judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect”.
Ori în speţă lesne se poate constata inexistenţa triplei identităţi, obiectul şi implicit
cauza celor două litigii fiind diferite.
Astfel, obiectul cererii ce a fost respinsă de către judecătorul sindic prin Încheierea de
şedinţă din 30.06.2017 (ce a format obiectul dosarului nr. 2595/40/2015/a30.1) l-a constituit
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”Suspendarea” unor măsuri ale administratorului judiciar, în timp ce obiectul contestaţiilor
supuse controlului judiciar de faţă îl constituie ”Anularea” măsurilor luate de administratorul
judiciar privind organizarea de licitaţii publice în scopul valorificării activelor proprietatea
debitoarei, contractarea serviciilor de publicitate media în vederea organizării acestor licitaţii,
demersurilor de expunere pe piaţă în vederea vânzării activului Complex A.SRL, emiterea de
publicaţii de vânzare şi organizarea de licitaţii publice în scopul valorificării activului,
acceptarea la plată a facturilor emise de furnizorii de servicii de publicitate media şi solicitarea
de plată a creditorilor indispensabili, aferentă trimestrului 4 al anului I de reorganizare.
Trebuie relevat totodată şi faptul că o soluţie luată cu privire la o măsură provizorie nu
poate avea autoritate de lucru judecat în raport cu o soluţie ce vizează fondul raportului juridic
dedus judecăţii.
Prin urmare şi această excepţie a autorităţii lucrului judecat s-a dovedit a fi nefondată,
aşa încât, urmează a fi respinsă ca atare.
În ceea ce priveşte fondul apelurilor declarate în cauză de SCPA B. şi de către
debitoarea A. SRL prin administrator special S., Curtea constată că sunt neîntemeiate.
Cum motivele invocate de către ambele apelante sunt comune, urmează a fi examinate
unitar.
Ambele apelante critica sentinţa judecătorului sindic privind aşa-zisa ”nelegalitate” a
admiterii excepţiei inadmisibilităţii contestaţiilor împotriva măsurilor administratorului
judiciar, arătând în esenţă, că toate contestaţiile au fost promovate cu respectarea disp. art. 59
al. 5 din Legea nr. 85/2014 întrucât respectivele măsuri încalcă flagrant Planul de reorganizare
confirmat de judecătorul sindic, fiind de natura să prejudicieze atât debitoarea cât şi pe toţi
creditorii cu rang de prioritate inferior J. SA, administratorul judiciar urmărind de fapt
lichidarea intempestivă a debitoarei, încă din primul an de reorganizare, aceasta fiind o
veritabilă executare silită individuală dorită de creditoarea J. SA.
Totodată, arată apelantele, conformitatea unei măsuri cu Hotărârea Adunării
Creditorilor ţine de fondul cauzei, ori ele (contestatoarele) nu au solicitat aceasta, ci verificarea
conformităţii măsurilor în raport de Planul de reorganizare confirmat de către judecătorul
sindic, astfel încât consideră total eronată soluţia judecătorului sindic constând în admiterea
excepţiei invocată din oficiu,
Criticile apelantelor se dovedesc a fi neîntemeiate.
Astfel raportarea apelantelor la Planul de reorganizare (şi nu la Hotărârea Adunării
creditorilor) nu poate fi primită, în considerarea următoarelor argumente:
Planul de reorganizare propus de societatea debitoare A. SRL (plan care la acel
moment, era confirmat în cauză) prevedea printre altele, măsura valorificării bunurilor aflate în
avere debitoarei.
În acest context, la data de 30.06. 2017 a avut loc o şedinţă a Adunării creditorilor, care
la pct. 7 al ordinii de zi a hotărât aprobarea unei strategii, metode şi a unui regulament de
valorificare a bunurilor aflate în averea debitoarei – acte procedurale propuse de către unul
dintre creditori. De asemenea, la un alt punct de pe ordinea de zi, s-a propus achitarea conform
ultimului trimestru din anul I a creanţelor deţinute de creditorii indispensabili.
În conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea creditorilor, administratorul judiciar
a iniţiat punerea acestora în executare - împrejurare care a atras formularea contestaţiilor
pendinte de către SCPA B., C. SRL şi societatea debitoare prin administrator special.
Relevant în cauză este însă faptul că prin decizia nr. 423/23.11.2017 pronunţată în
dosarul nr. .../40/2015/a29, Curtea de Apel Suceava a dispus admiterea apelului formulat în
cauză şi în consecinţă, anularea sentinţei nr. 31/26.01.2017 şi a încheierii de şedinţă din
19.01.2017 pronunţată de Tribunalului Botoşani, prin care a fost confirmat Planul de
reorganizare propus de debitoarea A.
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Având în vedere că Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 30.06.2017, în ceea ce
priveşte pct. 7 de pe ordinea de zi, a fost luată în acord cu prevederile Planului de reorganizare
confirmat la acel moment, ulterior pronunţării deciziei nr. 423/23.11.2017, Hotărârea nu şi-a
mai produs efectele.
În acest sens, în cuprinsul Raportului de activitate aferent lunii octombrie 2017, publicat
în BPI nr. .../22.12.2017, administratorul judiciar a precizat în mod expres că: „Având în vedere
Decizia nr. 423/23.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. ../40/2015/a29,
prin care s-a dispus de către instanţa de control judiciar anularea sentinţei nr. 31/26.01.2017 şi a
încheierii din 19.01.2017 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. ../40/2015/a29
(sentinţa prin care a fost confirmat planul de reorganizare propus de societatea debitoarea)
administratorul judiciar nu a mai procedat la organizarea unor alte şedinţe de licitaţii publice cu
strigare.
Aşadar faţă de soluţia de casare a sentinţei prin care judecătorul sindic a confirmat
Planul de Reorganizare, nemaiputându-se reţine existenţa vreunui Plan confirmat nu poate fi
primită critica conform căreia judecătorul sindic trebuia să se raporteze la Planul de
reorganizare şi nicidecum la vreo Hotărâre a Adunării creditorilor.
După cum au fost formulate contestaţiile şi în raport de natura măsurilor practicianului
în insolvenţă contestate este evident că acestea au fost iniţiate exact în respectarea Hotărârii
Adunării Creditorilor din 30.06.2017.
Ori atâta timp cât această hotărâre nu a fost anulată până în prezent, contestarea vreunei
măsuri luate în spiritul şi cu respectarea voinţei masei credale concretizată prin Hotărârea
Adunării creditorilor din 30.06.2017, apare corectă şi raţională concluzia judecătorului sindic
conform căreia contestatorii au urmărit practic lipsirea de efecte a unei Hotărâri a Adunării
creditorilor, (practic paralizarea executării acesteia), fapt inadmisibil.
Per a contrario, în situaţia în care o hotărâre a Adunării Creditorilor ar fi fost anulată,
orice contestaţie împotriva eventualelor măsuri întreprinse în continuare de către practicianul în
insolvenţă (după momentul anulării), ar fi fost admisibilă.
Tot admisibilă ar fi fost şi contestaţia împotriva unor măsuri luate de către practicianul
în insolvenţă cu încălcarea ori cu nerespectarea unei Hotărâri a Adunării creditorilor.
Cum însă nu se poate reţine existenţa uneia dintre situaţiile expuse, apare ca fiind legală
soluţia de admitere a excepţiei inadmisibilităţii contestaţiilor privind măsurile întreprinse de
către administratorul judiciar în respectarea unei Hotărâri a Adunării Creditorilor care nu a fost
anulată până în prezent, neputându-se face raportări la un Plan de reorganizare a cărui
confirmare a fost desfiinţată de către instanţa de control judiciar.
Faţă de cele ce preced, în considerarea argumentelor de facto et de jure expuse, cum
criticele apelantelor SCPA B. şi SC A. SRL- prin administrator special apar ca nefiind
pertinente, soluţia judecătorului sindic fiind legală şi temeinică, în conformitate cu dispoziţiile
art. 480 Cod procedură civilă, apelurile de faţă urmează a fi respinse ca nefondate.
9. Insolvență. Anulare Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Sancțiunea
încălcării competenței exclusive a Consiliului de Administrație. Opozabilitatea actelor
încheiate de directorii societății.
Rezumat:
Adunarea Generală este organul în care se formează voinţa socială, Consiliul de
Administraţie este organul în care această voinţă se circumstanţiază şi se pune în executare,
atât prin acte interne de gestiune, cât şi prin acte externe de reprezentare. Drept urmare,
administratorii au un mandat general în baza legii şi a actului constitutiv de la societatea a
cărei voinţă s-a format cu ocazia încheierii actului constitutiv şi se formează mai departe cu
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ocazia Adunării Generale, organ care poate aprecia cel mai potrivit asupra interesului
societăţii. Cu toate acestea, dacă atribuirea competenţelor în mod exclusiv organului de
administrare are loc prin lege, acestea nu pot fi exercitate de Adunarea Generală, întrucât sar încălca principiul delimitării de atribuţii dintre organele persoanei juridice, ceea ce
echivalează cu o depăşire a însăşi capacităţii de exerciţiu. Adunarea Generală nu se poate
substitui integral şi perpetuu Consiliului de Administraţie, deoarece ar anula de facto
capacitatea de exerciţiu a societăţii.
În acelaşi timp, textele legale în virtutea cărora reclamanţii şi-au întemeiat pretenţia
dedusă judecăţii nu statuează asupra unor competenţe exclusive ale Consiliului de
Administraţie sub sancţiunea expresă a nulităţii absolute, în cazul nerespectării lor, iar, pe de
altă parte, din cuprinsul acestora nu rezultă în mod neîndoielnic că interesul ocrotit este unul
general al societăţii ci, dimpotrivă, unul particular, al acţionarilor.
Din această perspectivă, hotărârea contestată este lovită de nulitate relativă, ce poate fi
invocată doar în condiţiile prevăzute imperativ de prevederile art. 132 alin. 2 din Legea nr.
31/1990, aceste condiţii nefiind îndeplinite, în speță, reclamanţii neavând calitatea de acţionari
ai societăţii.
Pârâtei îi sunt opozabile contractele de mandat ale directorilor societăţii, astfel cum au
fost modificate, în sensul acordării componentei variabile a remuneraţiei acestora, prin actele
adiţionale ratificate ulterior de A.G.A. Dată fiind în speţă, existenţa premisei angajării acestei
forme de răspundere, justificată prin stabilirea între părţi a unor relaţii contractuale, sunt
îndeplinite în cauză şi celelalte condiţii necesare angajării răspunderii contractuale.
(Decizia nr. 342 din 26.10.2018, dosar nr. 1416/40/2016)
Hotărârea:
Prin sentinţa nr. 319 din 9 martie 2017, Tribunalul Botoşani Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a
reclamanţilor privind cererea având ca obiect anularea parţială a Hotărârii Adunării Generale a
Acţionarilor nr. 117 din 26.05.2016; a respins cererea având ca obiect anularea parţială a
Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 117 din 26.05.2016, formulată de reclamanţii B,
C, D, E, F. și G., în contradictoriu pârâta A. S.A., ca fiind formulată de persoane care nu au
calitate procesuală activă; a admis acţiunea având ca obiect obligarea la respectare clauze
contractuale şi pretenţii, formulată de reclamanţii B, C, D, E, F și G în contradictoriu pârâta A.
Prin aceeaşi sentinţă, a fost obligată pârâta A. SA să respecte clauza contractuală
prevăzută la subpunctul 4 indice 1 din contractatele de mandat: nr. 10129/16.06.2015, aşa cum
a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din 11.12.2015 (privind pe reclamanta C.), nr.
10130/16.06.2015, aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din 11.12.2015 (privind pe
reclamanta D.), nr. 1028/18.01.2016, aşa cum a fost modificat prin actul adiţional nr. 1 din
16.02.2016 (privind pe reclamantul E.) nr. 5342/23.05.2013, aşa cum a fost modificat prin actul
adiţional nr. 3 din 11.12.2015 (privind pe reclamantul F.) şi nr. 10128/16.06.2015, modificat
prin actul adiţional nr. 1 din 11.12.2015 (privind pe reclamantul G.); a obligat A. S.A. să
plătească reclamanţilor, după cum urmează:
- reclamantului B. suma de 18.826 lei brut, reprezentând 0,15625 % din cifra de afaceri
lunară a societăţii reclamante, pentru perioada 26.05.2016-19.02.2016;
- reclamantei C. o parte variabilă la remuneraţia lunară, reprezentând 0,125 din cifra de
afaceri lunară, respectiv 4.000 lei brut/lună, ajustată potrivit subpunctului 4 indice 1 alin. 2,
începând cu data de 26.05.2016 şi până la data încetării contractului de mandat;
- reclamantei D. o parte variabilă la remuneraţia lunară, reprezentând 0,125 din cifra de
afaceri lunară, respectiv 4.000 lei brut/lună, ajustată potrivit subpunctului 4 alin. 2 a
reclamantei, începând cu data de 26.05.2016 şi până la data încetării contractului de mandat;
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- reclamantului E. o parte variabilă la remuneraţia lunară, reprezentând 0,122 din cifra
de afaceri lunară, respectiv 3.900 lei brut/lună, ajustată potrivit subpunctului. 4 indice 1 alin. 2,
începând cu data de 26.05.2016 şi până la data încetării contractului de mandat;
- reclamantului F. parte variabilă la remuneraţia lunară, reprezentând 0,122 din cifra de
afaceri lunară, respectiv 3.900 lei brut/lună, ajustată potrivit subpunctului 4 indice 1 alin. 2,
începând cu data de 26.05.2016 şi până la data încetării contractului de mandat;
- reclamantului G. o parte variabilă la remuneraţia lunară, reprezentând 0,122 din cifra
de afaceri lunară, respectiv 3.900 lei brut/lună, ajustată potrivit subpunctului 4 indice 1 alin. 2,
începând cu data de 26.05.2016 şi până la data încetării contractului de mandat.
De asemenea a obligat pârâta A. S.A. să plătească sumele cuvenite reclamanţilor pentru
trecut, ajustate cu rata inflaţiei, precum şi dobânda legală calculată de la data scadenţei fiecărei
sume până la plata efectivă.
Totodată, în temeiul art. 453 Cod de procedură civilă obligă pârâta A. S.A. să plătească
reclamanţilor cheltuieli de judecată.
Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă, a reţinut, cu privire la cele două excepţii
invocate de pârâta prin întâmpinare, faptul că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată
la Tribunalul Botoşani sub nr. ../40/2016, reclamanţii, directori numiţi de Consiliul de
administraţie al pârâtei A. S.A., au solicitat anularea în parte a Hotărârii Adunării Generale a
Acţionarilor pârâtei din data de 26.05.2016, în ce priveşte punctul 1.2 al art. 1 privind
diminuarea cheltuielilor cu personalul (poziţia II.1 - Anexa 1) cu valoarea cheltuielilor aferente
contractului de mandat (…) cu suma de 317,3 mii lei, în Anexa nr. 1 şi, implicit sumele
prevăzute la rândul 107 (…) din Anexa 2.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor privind cererea
având ca obiect anularea parţială a Hotărârii AGA A. S.A. nr. 117 din 26.05.2016, instanţa de
fond a reţinut că, reclamanţii au solicitat anularea parţială a hotărârii întrucât ar fi fost încălcate
dispoziţiile art. 38 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor, art. 142 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990 şi art. 1270 Cod civil.
Tribunalul a reţinut că, în cuprinsul OUG nr. 109/2011 nu se prevede expres că
nerespectarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 şi 2 se sancţionează cu nulitatea absolută şi reprezintă
norme care ocrotesc doar interesele acţionarilor, singurii care pot fi vătămaţi prin stabilirea unei
remuneraţii pentru directori cu depăşirea nivelului remuneraţiei stabilit pentru membrii
executivi ai consiliului de administraţie şi cuprinzând altă modalitate de formare decât aceea
prevăzută la alin. 2, rezultă fără dubiu că nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu
nulitatea relativă.
Pe de altă parte, prima instanţă, a reţinut că nu este menţionat în cuprinsul Legii nr.
31/1990 că nerespectarea dispoziţiilor art. 142 alin. 2 lit. c) din lege se sancţionează cu nulitatea
absolută, că aceste dispoziţii nu sunt menite să ocrotească un interes general, astfel încât să
acorde oricărei persoane dreptul de a cere anularea actului încheiat cu nerespectarea acestei
dispoziţii, de unde rezultă fără dubiu că nerespectarea acestei dispoziţii poate fi sancţionată cu
nulitatea relativă, nulitate care poate fi invocată doar de acţionari, aşa cum prevede expres art.
132 alin. 2 din Legea 31/1990.
Având în vedere că forţa obligatorie a contractelor se impune doar între părţile care au
încheiat contractul, instanţa de fond a constatat că textul art. 1270 Cod civil nu poate fi invocat
în contra unei persoane străine de contract, cum este situaţia Adunării Acţionarilor, astfel încât
nu poate constitui un motiv de nulitate absolută a Hotărârii, aşa cum afirmă reclamanţii.
Pe cale de consecinţă, prima instanţă a constatat că excepţia lipsei calităţii procesuale
active este întemeiată întrucât motivele pentru care reclamanţii solicită anularea nu sunt motive
de ordine publică, astfel încât reclamanţii, care nu sunt acţionari ai societăţii, nu au calitate
procesuală activă, în raport de dispoziţiile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, acţiunea
reclamanţilor urmând a fi respinsă în consecinţă.
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Faţă de împrejurarea că, s-a reţinut a fi întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale
active, instanţa de fond a apreciat ca inutilă examinarea celeilalte excepţii invocate de pârâtă,
respectiv lipsa de interes.
Pe fondul cauzei, Tribunalul Botoşani, a reţinut, în esenţă, referitor la acţiunea
formulată de reclamanţi prin care au solicitat obligarea pârâtei SC A. S.A. la respectarea
clauzelor contractuale din contractele de mandat încheiate între reclamanţi şi pârâtă şi obligarea
la plata drepturilor băneşti neachitate la care au dreptul în baza acestor clauze şi care nu au fost
plătite, începând cu data de 26.05.2016 şi pentru viitor, că pârâta nu a contestat faptul că
începând cu data de 26.05.2016 a sistat plata către pârâţi a componentei variabile din
remuneraţia lunară, aşa cum este prevăzută în contractele de mandat.
În considerarea dispoziţiilor art. 1270 Cod civil, prima instanţă a constatat întemeiată
acţiunea reclamanţilor.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel reclamanţii și pârâta SC A.
SA, criticând-o pentru nelegalitate.
Prin apelul formulat, reclamanţii au solicitat schimbarea în parte a sentinței apelate, în
sensul admiterii capetelor de cerere având ca obiect anularea în parte a Hotărârii Adunării
Generale a Acţionarilor S.C. A. S.A. nr. 117 din data de 26.05.2016, în ceea ce priveşte punctul
1.2 al art. 1 privind diminuarea cheltuielilor cu personalul (poziţia II.1. - Anexa 1) cu valoarea
cheltuielilor aferente contractului de mandat (...) cu suma de 317,3 mii lei, în Anexa nr. 1 şi.
implicit sumele prevăzute la rândul 107 (...) din Anexa nr. 2, respectiv menţionarea, în temeiul
art. 132 alin. 10 din Legea nr. 31/1990, a hotărârii ce urmează a fi pronunţate în Registrul
Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, precum și
radierea parţială a menţiunilor efectuate în Registrul Comerțului în baza Hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor S.C. A. S.A. nr. 117 din data de 26.05.2016.
Consideră că Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii A. S.A. nr.
117/26.05.2016 prin care s-a dispus aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii
pentru anul 2016, în condiţiile suprimării sumelor prevăzute la rândul 107, reprezentând
componenta variabilă din remuneraţia directorilor societăţii, este lovită de nulitate absolută,
fiind adoptată cu încălcarea competenţelor consiliului de administraţie, remuneraţia directorilor
fiind stabilită de consiliul de administraţie, iar potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 142 alin.
2 lit. c din Legea nr. 31/1990, printre competenţele de bază ale consiliului de administraţie, care
nu pot fi delegate directorilor, este prevăzută şi cea de numire, revocare a directorilor şi de
stabilire a remuneraţiei lor.
Precizează că dispoziţiile legale ce guvernează organizarea şi funcţionarea societăţilor
pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale acordă doar consiliului de
administraţie competenţa stabilirii remuneraţiei directorilor, în limitele stabilite de lege.
Invocă dispoziţiile art. 1252 Cod civil, făcând referire la decizia nr. 55/23 martie 2011 a
Curții de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal (publicată în
Buletinul Jurisprudenţei. Repertoriu anual, 2011, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012,
pp. 478 - 481), și la decizia nr. 1053/29.06.2015 a Curții de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă de
contencios administrativ şi fiscal.
În considerarea faptului că statul prin oricare din formele sale de manifestare nu trebuie
să se implice în managementul societăţii pe care o controlează şi trebuie să îi asigure autonomie
operaţională, apreciază că se află în prezenţa unei nulităţi absolute virtuale, care rezultă din
scopul reglementării principiului ierarhizării şi separaţiei organelor sociale, din punctul de
vedere al competenţelor, şi anume asigurarea unui echilibru intern destinat prevenirii abuzurilor
în materie societară, care garantează un anumit grad de eficacitate al funcţionarii societăţilor,
interesul ocrotit fiind unul general, iar nu particular.
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Prin apelul său, pârâta apelantă SC A. SA a solicitat admiterea apelului, modificarea în
parte a hotărârii apelate, în sensul respingerii acţiunii în obligaţie de a face/ pretenţii promovată
de intimaţi ca fiind netemeinică.
În ceea ce privește solicitarea sa de modificare a hotărârii apelate, în sensul respingerii
acţiunii intimaţilor cu privire la pretenţiile acestora pentru perioada 26.05.2016 - până la data
încetării contractului de mandat, precizează că funcţionarea pârâtei, ca societate pe acţiuni, este
guvernată de dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Făcând referire la disp. art. 111, alin. (2), lit. a) și e) din Legea societăţilor comerciale,
art. 4, alin. (1), lit. c) şi d) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, și la
Hotărârea A.G.A. nr. 117 din 26.05.2016, precizează că prin această hotărâre s-a diminuat
bugetul de venituri şi cheltuieli cu sumele prevăzute la rândurile 107 şi 110 din Anexa nr. 2, dar
această diminuare nu reprezintă o înlăturare a componentei variabile din remuneraţia
directorilor; mai mult, conform prev. O.U.G. nr. 109/2011, remuneraţia directorilor este
stabilită de consiliul de administraţie, astfel încât, în prezent, nu există cadru legal pentru ca o
modificare a acestei remuneraţii să poată fi efectuată de Adunarea Generală a Asociaţilor unei
societăţi comerciale.
Totodată, făcând referire la disp. art. 38, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precizează că pentru anul 2015, cheltuielile
aferente contractelor de mandat au fost incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2015, urmând a fi acordate după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.
Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 96/11.05.2015 învederează că s-a
dispus aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. A. S.A. pentru anul 2015, în forma
propusă, inclusiv cu privire la sumele reprezentând componenta variabilă a remuneraţiei
acordate membrilor consiliului de administraţie şi directorilor.
Ulterior, în ceea ce priveşte bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. A. S.A. pentru anul
2016, deşi la fundamentarea bugetului au fost avute în vedere şi cheltuielile aferente
componentei variabile cuprinse în contractele de mandat ale directorilor societăţii şi ale
membrilor consiliului de administraţie, prin Hotărârea A.G.A. nr. 117 din data de 26.06.2016
B.V.C./2016 învederează că a fost aprobat cu unanimitatea voturilor acţionarilor prezenţi, cu
următoarea condiție: diminuarea cheltuielilor cu personalul cu valoarea cheltuielilor aferente
contractului de mandat şi a altor organe de conducere, control, comisii şi comitete.
Având în vedere faptul că hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru celelalte
organe ale societăţii, apreciază că a achita sumele pretinse de reclamanţi ulterior adoptării
hotărârii, în condiţiile în care linia bugetară nu mai prevedea sumele aferente componentei
variabile, conduce la încălcarea dispoziţiilor legale privind execuţia bugetară.
Făcând referire la definiția bugetului precizează că, în cazul SC A. SA, societate
comercială supusă legilor bugetului de stat, bugetul se elaborează pentru fiecare an în parte, iar
veniturile sau cheltuielile bugetare pentru anul următor se pot doar previziona având în vedere
nivelul de execuţie a acestora într-o perioadă anterioară şi deşi reprezentanţii Consiliului
Judeţean - în calitate de acţionar majoritar au solicitat în mod expres să li se pună la dispoziţie
studiul comparat pentru anul 2016, întocmit conform art. 37, alin. (5) şi art. 38, alin. (3) din
O.U.G. nr. 109/2011, împreună cu actele emise/adoptate pentru stabilirea componentei
variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie şi/sau directorilor, acestora li s-a
comunicat documentaţia aferentă anului financiar 2015, nu pentru anul pentru care se supunea
spre aprobare bugetul, respectiv 2016.
Pe cale de consecinţă, Consiliul Judeţean, în calitate de acţionar majoritar al SC A. SA.
a acordat mandat special d-lui. J., reprezentantul Judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor
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S.C. A. S.A., pentru a exercita dreptul de vot în numele Judeţului, în calitatea sa de acţionar, în
vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. A. S.A., în
condiţiile diminuării cheltuielilor cu personalul (poziţia II. 1. C.) cu valoarea cheltuielilor
aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete
(poziţia II. 1. C4) cu suma de 317,3 mii lei, în anexa nr. 1 şi implicit sumele prevăzute la
rândurile 107 şi 110 din anexa nr. 2, având în vedere lipsa studiului comparat asupra condiţiilor
de remunerare aplicabile anului în curs.
Mai arată că, în conformitate cu prev. art. 17.1, lit. p) din Actul constitutiv al S.C. A.
S.A. remuneraţia directorilor este stabilită de către Consiliul de Administraţie al societăţii şi
este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă,
constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă
formă de remunerare pe baza performanţelor.
Prin întâmpinare, reclamanţii apelanţi au solicitat respingerea apelului formulat de către
societatea A. S.A., cu consecinţa menţinerii hotărârii ca legală şi temeinică, în ceea ce priveşte
soluţionarea capătului de cerere având ca obiect obligaţie de a face/pretenţii.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului, Curtea constată că ambele apeluri sunt nefondate, pentru următoarele considerente:
Astfel, cu referire apelul reclamanţilor, Curtea reţine că dacă Adunarea Generală este
organul în care se formează voinţa socială, Consiliul de Administraţie este organul în care
această voinţă se circumstanţiază şi se pune în executare, atât prin acte interne de gestiune, cât
şi prin acte externe de reprezentare. Drept urmare, administratorii au un mandat general în baza
legii şi a actului constitutiv de la societatea a cărei voinţă s-a format cu ocazia încheierii actului
constitutiv şi se formează mai departe cu ocazia Adunării Generale – organ care poate aprecia
cel mai potrivit asupra interesului societăţii.
Cu toate acestea, dacă atribuirea competenţelor în mod exclusiv organului de
administrare are loc prin lege, acestea nu pot fi exercitate de Adunarea Generală, întrucât s-ar
încălca principiul delimitării de atribuţii dintre organele persoanei juridice, ceea ce echivalează
cu o depăşire a însăşi capacităţii de exerciţiu. Cu alte cuvinte, Adunarea Generală nu se poate
substitui integral şi perpetuu Consiliului de Administraţie, deoarece ar anula de facto
capacitatea de exerciţiu a societăţii.
În acelaşi timp, este fără echivoc că, textele legale în virtutea cărora reclamanţii apelanţi şi-au întemeiat pretenţia dedusă judecăţii nu statuează asupra unor competenţe
exclusive a Consiliului de Administraţie sub sancţiunea expresă a nulităţii absolute, în cazul
nerespectării lor, iar, pe de altă parte, din cuprinsul acestora nu rezultă în mod neîndoielnic că
interesul ocrotit este unul general al societăţii ci, dimpotrivă, unul particular, al acţionarilor.
Din această perspectivă, în mod just a apreciat prima instanţă, neincidenţa prevederilor
art. 1250 Cod civil, referitoare la sancţiunea nulităţii absolute în raport de actul contestat.
Totodată, cum potrivit art. 1251 Cod civil „contractul este anulabil când au fost
nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de exerciţiu […]”, iar în conformitate cu
prevederile art. 1252 Cod civil „în cazurile în care natura nulităţii nu este determinată ori nu
reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este anulabil”, Curtea apreciază că tribunalul a
reţinut în mod corect că hotărârea contestată este lovită de nulitate relativă, ce poate fi invocată
doar în condiţiile prevăzute imperativ de prevederile art. 132 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Cum în speţă, aceste condiţii nu sunt îndeplinite, reclamanţii-apelanţi neavând calitatea
de acţionari ai societăţii (aspect necontestat), incidenţa excepţiei lipsei calităţii procesuale
active a acestora apare ca fiind legal reţinută de către prima instanţa, criticile aduse sentinţei de
către aceştia pe calea apelului urmând a fi înlăturate ca nefondate.
În ceea ce priveşte apelul pârâtei, Curtea reţine că, potrivit art. 1350 Cod civil, în
vigoare la data naşterii raporturilor juridice contractuale între părţi, „orice persoană trebuie să
îşi execute obligaţiile pe care le-a contractat. (2) Atunci când, fără justificare, nu îşi
53

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi
este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. (3) Dacă prin lege nu se prevede
altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale
pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile”.
Aşadar, răspunderea civilă contractuală decurge din neexecutarea unor obligaţii
contractuale şi constă în repararea de către debitor – în natură sau prin echivalent – a
prejudiciului cauzat creditorului.
Pe de altă parte, în conformitate cu art. 1270 Cod civil, în vigoare la data stabilirii
raporturilor contractuale între părţi, „contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile
contractante. (2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părţilor ori din
cauze autorizate de lege”.
Textele legale citate consacră în termeni imperativi, de strictă interpretare şi aplicare,
principiile obligativităţii şi relativităţii efectelor contractelor legal încheiate.
În virtutea caracterului obligatoriu, partea contractantă, care are calitatea de titular de
drepturi dobândite prin contract, este îndreptăţită a pretinde celeilalte părţi satisfacerea acelor
drepturi.
Pe de altă parte, contractul privit ca realitate socială, ca fapt social, prezintă o deosebită
însemnătate nu numai pentru raporturile dintre părţi, ci şi pentru certitudinea şi eficienţa
raporturilor juridice, în general.
Obligativitatea contractului nu decurge numai din voinţele individuale ale părţilor
contractante, ci constituie un adevărat imperativ social; societatea însăşi, legislaţia impun
respectarea strictă a contractelor legal încheiate.
În climatul de securitate şi ordine juridică ce trebuie să existe în societate, respectarea
contractelor constituie un deziderat ce se impune în toate cazurile, deoarece prin aceste
contracte se realizează drepturile subiective juridiceşte ocrotite ale persoanelor fizice sau
juridice.
De aceea, principiul pacta sunt servanda nu poate fi fundamentat numai pe cerinţele
morale ale respectării cuvântului dat, ori pe cerinţele juridice ale respectării voinţelor
individuale exprimate, fiind de esenţa ordinii publice.
Este cunoscut că dreptul subiectiv al creditorului de a pretinde despăgubiri de la
debitorul său se naşte în momentul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii civile
contractuale.
Din ansamblul probator al cauzei, rezultă în afara oricăror ambivalenţe, faptul că pârâtei
–apelante îi sunt opozabile contractele de mandat ale directorilor societăţii, astfel cum acestea
au fost modificate, în sensul acordării componentei variabile a remuneraţiei acestora, prin
actele adiţionale ratificate ulterior de A.G.A. societăţii.
Dată fiind în speţă, existenţa premisei angajării acestei forme de răspundere, justificată
prin stabilirea între părţi a unor relaţii contractuale, Curtea constată că sunt îndeplinite în cauză
şi celelalte condiţii necesare angajării răspunderii contractuale, respectiv fapta ilicită – pârâta
necontestând că, începând cu 26.05.2016 a sistat plata către reclamanţi a componentei variabile
din remuneraţia lunară a acestora, prejudiciul, raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu şi
vinovăţia pârâtei, în condiţiile în care, în materie contractuală, vinovăţia debitorului este
prezumată, iar în cauză, pârâta – apelantă nu a răsturnat această prezumţie relativă de culpă
reţinută în sarcina sa, prin dovedirea, în condiţiile legii, a unei „cauze străine”, care să-i fie
imputabilă, exoneratoare.
Împrejurarea că sumele reprezentând contravaloarea componentei variabile nu au fost
cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii nu poate fi imputată reclamanţilor, iar
pe de altă parte, apărarea pârâtei în sensul inexistenţei unui studiu comparat aferent anului 2016
este lipsită de relevanţă în condiţiile în care, actul normativ cadru în materie nu prevede
54

Buletinul jurisprudenței 2018

Curtea de Apel Suceava
Secția a II-a civilă

efectuarea unui studiu comparat pentru fiecare exerciţiu financiar, astfel încât cel realizat la
nivelul anului 2015 apare pe deplin relevant şi satisfăcător.
Din această perspectivă, Curtea apreciază că în mod corect tribunalul a procedat la
admiterea pretenţiilor reclamanţilor, constatând neîndeplinirea de către pârâtă, fără justificare, a
obligaţiilor contractuale, în sensul art. 1350 alin. 2 Cod civil şi obligând-o pe aceasta la
acoperirea integrală a prejudiciului cauzat.
Faţă de cele ce preced, constatând că nu sunt date motivele de apel invocate şi că, nici
din oficiu nu există motive de nulitate a sentinţei, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod proc.
civ., va respinge ambele apeluri, ca nefondate, menţinând hotărârea atacată ca fiind legală şi
temeinică.
10. Insolvență. Caracterul consensual al contractului de asociere în participațiune
– izvor al obligației debitoarei.
Rezumat:
Din dispoziţiile art. 1949 şi 1950 Cod civil rezultă că pentru încheierea valabilă a
contractului de asociere în participaţiune nu este necesară îndeplinirea vreunei condiții de
formă, astfel că asocierea în participațiune are caracter consensual, acordul de voință al
părților fiind necesar și suficient în acest sens iar forma scrisă a acestuia este impusă ca o
condiție ad probationem și nu una ad validitatem. De asemenea, potrivit dispozițiile art. 1178
Cod civil potrivit cărora „contractul se încheie prin simplul acord de voință al părților, dacă
legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă” .
Faptul că părțile și-au exprimat acordul de voință în vederea încheierii contractului
rezultă fără echivoc din faptul executării obligațiilor contractuale, respectiv depunerea
aportului social de către apelantă, corelativ cu încasarea acestuia de către debitoare și
desfășurarea activităților în considerarea cărora a fost încheiat contractul. Mai mult decât
atât, nu trebuie omis nici faptul că administratorul societății a notificat contestatoarei
rezilierea contractului, aspect ce confirmă existența contractului dintre părți.
(Decizia nr. 352 din 8.11.2019, dosar nr. 382/40/2018/a1)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 02.05.2018, sub nr. .../40/2018/a1, contestatoarea SC
A. SRL a formulat contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei SC B. SRL, publicat
în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. .../24.04.2018, întocmit în dosar nr. .../40/2018 aflat
pe rolul Tribunalului Botoșani - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,
întrucât nu a fost înscrisă în tabel cu suma de 95.092,01 lei, reprezentând aport social şi daune
interese compensatorii pentru prejudiciul încercat de societate, ca urmare a denunţării abuzive a
contractului (constând în beneficiu nerealizat pe perioada 01.12.2018-08.08.2019) conform art.
7.2 din contractul încheiat între părţi, plus cheltuieli de judecată (taxe si cheltuieli arbitrale,
onorariu avocat), solicitând înscrierea în tabelul preliminar cu sumele de 41,000 lei,
reprezentând aport social şi 54,092,01 lei, reprezentând daune interese compensatorii, precum
şi cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 188 din 12 iunie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată, contestaţia reţinând, în esenţă, că la
încheierea actului juridic pe care îşi întemeiază contestatoarea cererea de înscriere la masa
credală şi, implicit, contestaţia la tabel, respectiv, Contractul de asociaţiune în participaţiune
încheiat între SC B SRL, debitoarea în cauză, şi SC A. SRL în data de 08.08.2017, a lipsit
consimţământul debitoarei, deoarece persoana care a semnat în numele acesteia nu avea
calitatea de reprezentant al societăţii.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel contestatoarea-creditoare SC
A. SRL, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, reiterând susţinerile din contestaţie şi
arătând, în esenţă, că administratorul judiciar nu face niciun fel de referire, pe de o parte, la
suma de 41.000 lei virată de aceasta în contul societăţii (existând în acest sens evidenţe
contabile), iar pe de altă parte, la sumele de bani virate de debitoare în conturile contestatoarei
cu privire la beneficiile asocierii, astfel cum rezultă tot din evidenţele contabile.
Apreciază apelanta că şi-a îndeplinit toate obligaţiile legale, contractuale şi procesuale,
astfel încât cererea este întemeiată şi dovedită şi se impune admiterea acesteia ca atare.
Prin întâmpinare, administrator judiciar CII C. a solicitat respingerea apelului, ca
nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală şi temeinică.
Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a prev. art. 476 alin. 2 Cod proc. civ., care consacră efectul devolutiv al prezentei
căi de atac, Curtea constată că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:
Față de motivele avute în vedere de judecătorul sindic și criticile formulate în apel,
referitoare la faptul că acesta nu a avut în vedere faptul că contractul a fost executat, prin
depunerea sumei ce constituie aport social și încasarea beneficiilor, Curtea apreciază că esența
litigiului de față ține de natura juridică a contractului de asociere în participațiune.
Potrivit dispozițiilor art. 1949 Cod civil „Contractul de asociere în participațiune este
contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participație la
beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde”. De asemenea,
potrivit art. 1950 Cod civil „contractul se probează numai prin înscris”.
Din aceste dispoziții legale rezultă că pentru încheierea valabilă a acestui contract nu
este necesară îndeplinirea vreunei condiții de formă, astfel că asocierea în participațiune are
caracter consensual, acordul de voință al părților fiind necesar și suficient în acest sens iar
forma scrisă a acestuia este impusă ca o condiție ad probationem și nu una ad validitatem.
În acest sens trebuie avute în vedere și dispozițiile art. 1178 Cod civil potrivit cărora
„contractul se încheie prin simplul acord de voință al părților, dacă legea nu impune o
anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă” .
Faptul că părțile și-au exprimat acordul de voință în vederea încheierii contractului
rezultă fără echivoc din faptul executării obligațiilor contractuale, respectiv depunerea aportului
social de către apelantă, corelativ cu încasarea acestuia de către debitoare și desfășurarea
activităților în considerarea cărora a fost încheiat contractul, corelativ cu virarea de debitoare
către apelantă a 50% din profitul lunar realizat. Mai mult decât atât, nu trebuie omis nici faptul
că administratorul societății a notificat contestatoarei rezilierea contractului, „motivat de faptul
că dl. D. nu mai are calitatea de reprezentant al SC B. SRL”, aspect ce confirmă existența
contractului dintre părți.
În aceste condiții, în mod greșit a reținut prima instanță că debitoarea nu și-ar fi dat
consimțământul la încheierea contractului prin raportare la faptul că înscrisul, impus de lege
doar ca mijloc de probă, nu era semnat de reprezentantul legal al societății, criticile formulate
de către apelantă fiind întemeiate.
Cu privire la cererea de creanță formulată în cauză, Curtea reține că pretențiile
contestatoarei sunt parțial întemeiate.
Astfel, contractul de asociere în participațiune a fost încheiat pentru o perioadă de doi
ani, de la 8.08.2017 până la 8.08.2019 și nu putea fi denunțat unilateral, fiind stabilit că în caz
contrar partea care denunță contractul este obligată la daune interese.
Din actele și lucrările dosarului rezultă că societatea debitoare a notificat contestatoarei
rezilierea contractului, această notificare producând efecte potrivit dispozițiilor art. 9.2. din
contract începând cu data de 14.02.2018. Urmare a deschiderii procedurii de insolvență față de
debitoare, administratorul judiciar a transmis la rândul său contestatoarei, la data de 2.03.2018,
o notificare de denunțare a contractului.
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Chiar dacă dispozițiile contractuale (art.VII, pct.7.1 lit. d) prevedeau ca fiind cauză a
încetării contractului doar lichidarea persoanei juridice coasociate ca urmare a falimentului,
Curtea reține că denunțarea contractului de către administratorului judiciar, prin puterea
conferită de dispozițiile art. 58 lit. j) din Legea nr. 84/2014, nu se încadrează în cazurile de
denunțare unilaterală imputabile părții, fiind permisă de dispozițiile speciale ale Legii
insolvenței.
Ca urmare, Curtea apreciază că poate fi imputată debitoarei doar denunțarea unilaterală
a contractului începând cu data de 14.02.2018 – data la care contestatoarea a primit notificarea
de denunțare – până la data de 2.03.2018, data la care administratorul judiciar a notificat
contractul în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014, pentru această perioadă
contestatoarea fiind îndreptățită la daune interese.
Cum prin contract nu a fost stabilită modalitatea în care se vor calcula daunele interese,
Curtea va avea în vedere la acordarea acestora media veniturilor încasate de către contestatoare
în temeiul contractului de asociere (88,72 lei/zi) raportat la numărul de zile dintre data
denunțării unilaterale a contractului (14.02.2018) și data denunțării contractului de către
administratorul judiciar (2.03.2018), respectiv suma de 1419,52 lei, motiv pentru care
pretențiile contestatoarei vor fi admise în parte, doar cu privire la această sumă.
Cum potrivit dispozițiilor art. 1952 Cod civil „asociații rămân proprietarii bunurilor
puse la dispoziția asociației”, iar potrivit dispozițiilor art. VII pct. 7.3 lit. d din contract „în
cadrul lichidării, fiecare parte reintră în posesia exclusivă a bunurilor și valorilor asupra
cărora și-a păstrat dreptul de proprietate”, va fi admisă cererea de creanțe și cu privire la
suma de 41.000 lei reprezentând aportul adus de către contestatoare în asociere, sumă care a
fost virată în contul debitoarei prin ordinul de plată din data de 8.08.2017.
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CONTENCIOS ADMINISTRATIV
1. Acţiune pentru acordarea unui alt nivel maxim al salariului de bază existent în
plată pentru funcția deţinută, în cadrul aceleiași familii ocupaționale. Procedura prealabilă
Rezumat:
Atunci când pretenţiile angajaţilor nu rezultă dintr-o încadrare/reîncadrare pretins
nelegală, ci vizează obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum
şi atunci când angajatorul nu a emis un act administrativ/act adiţional la contractul individual
de muncă ori actul respectiv nu a fost comunicat angajaţilor, admisibilitatea cererii de chemare
în judecată cu care salariatul a învestit instanţa specializată în litigii de muncă nu este
condiţionată de parcurgerea procedurii prealabile.
(Decizia nr. 625 din 31 ianuarie 2018, dosar nr. 2499/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 25.05.2017 sub nr. 2499/40/2017, reclamanta A.,
în contradictoriu cu pârâta Direcţia pentru Agricultură Judeţeană B., a solicitat obligarea pârâtei
să identifice nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare existent în plată
pentru funcţia de consilier superior clasa 58 gradaţia 4 din cadrul aceleiaşi categorii profesionale,
respectiv familii ocupaţionale, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare – administraţie –
prevăzută în Anexa nr. 1 la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice; emiterea deciziei de salarizare la nivel maxim existent în plată din
cadrul aceleaşi familii ocupaţionale pentru funcţia publică deţinută de consilier superior clasa 58
gradaţia 4, începând cu data de 30.12.2016, precum şi în continuare; calcularea şi plata
drepturilor salariale cuvenite de la data de 30.12.2016, stabilite ca diferenţa între salariul de care
ar fi trebuit să beneficieze aferent funcţiei publice deţinute la nivel maxim din cadrul aceleiaşi
familii ocupaţionale şi salariul de care a beneficiat efectiv, precum şi dobânda legală aferentă.
Prin sentinţa nr. 1211 din 6 septembrie 2017, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta A.,
în contradictoriu cu pârâta Direcţia pentru Agricultură Judeţeană B.
Împotriva acestei sentințe a promovat recurs reclamanta A. pe care o consideră
netemeinică și nelegală.
În motivarea căii de atac promovate reclamanta a precizat că instanța de fond a respins
acțiunea motivat de faptul că nu a contestat decizia de reîncadrare, conform procedurii prevăzute
de Legea nr. 284/2010 și că, nefiind contestată, această decizie trebuie să îşi producă efectele,
fiind definitivă și opozabilă funcționarului care nu mai poate pune în discuție salariul cuprins în
această decizie.
Consideră că instanța de fond în mod greșit a respins acțiunea fără a ține cont de
susținerile arătate prin acțiune așa cum a modificată.
Într-adevăr la data primirii deciziei aceasta nu a fost contestată, întrucât în acel moment a
considerat că salariul este corect acordat, iar ulterior, a luat la cunoștință de faptul că funcționari
publici din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene din țară, având aceeași încadrare ca și ea
, care îndeplinesc aceeași funcție și atribuții și se află în subordinea aceluiași ordonator principal
de credite, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, beneficiază de un salariu mai mare.
Urmare acestui aspect a formulat plângere prealabilă și a invocat în apărare disp. art. 31
din OUG nr. 57/2015, Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale.
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Consideră că prin neacordarea acestor drepturi se încalcă voința legiuitorului, aceea de a
înlătura inechitățile salariale din sistemul bugetar. Neacordarea acestor drepturi aduce atingere
drepturilor prevăzute la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Având în vedere obligativitatea de a egaliza veniturile personalului bugetar cu aceeași
funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, prin raportare la nivelul
maxim și de a elimina inechitățile existente, în acord cu Decizia nr. 794/2016 a Curții
Constituționale, consideră că instanța de fond în mod greșit a respins acțiunea pe considerentul
că nu a contestat decizia de stabilire a salariului.
În drept, cererea de recurs se întemeiază pe disp. art. 483-502 Cod procedură civilă, OUG
nr. 57/2016 modificată și completată prin OUG nr. 20/2016, OUG nr. 43/2016, Decizia Curții
Constituționale nr. 794/2016, Legea cadru nr. 284 și OUG nr. 13/2011.
Prin întâmpinare, pârâta Direcția pentru Agricultură a solicitat respingerea recursului ca
neîntemeiat și menținerea sentinței ca fiind legală și temeinică.
A susținut că instanța de fond a reținut în mod corect că reclamanta nu a contestat în
temeiul Legii nr. 284/2010, decizia prin care i-a fost stabilit salariul, decizie ce putea fi
contestată în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință la ordonatorul de credite și ulterior la
instanța de contencios administrat și, ca atare, cum reclamanta nu a contestat decizia de stabilire
a salariului, decizia necontestată este definitivă și opozabilă funcționarului care nu mai poate
pune în discuție salariul din decizie.
De asemenea, instanța de fond a arătat în mod corect că angajatorul poate fi obligat la
plata unor diferențe doar dacă salariul ar fi fost stabilit incorect, calea legală pentru stabilirea
salariului este contestația deciziei de stabilire a acestuia pe cale administrativă și, eventual în
instanță ori, reclamanta nu a efectuat acest lucru.
Iniţial, asimilarea s-a efectuat cu salariul de bază al personalului preluat de la M.A.D.R.,
respectiv compartimentele funcţionale judeţene din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii,
verificare şi control, întrucât aceste salarii, din datele comunicate de către Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, erau cele mai mari existente în plată în cadrul direcţiei/direcţiilor pentru
agricultură. Ulterior, la 24.11.2017 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a comunicat prin
adresa nr. 201179 care este salariul maxim în plată la nivelul direcţiilor pentru agricultură
judeţene şi constatând că reclamanta are un salariu mai mic decât un consilier superior clasa 58
gradaţia 4 din cadrul altor direcţii pentru agricultură judeţene a procedat la asimilarea la nivel
maxim, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016 şi a emis Decizia nr. 95 din
24.11.2017 prin care reclamantei i s-a stabilit un salariu de 4.068 lei, similar cu al celorlalţi
colegi cu aceeaşi încadrare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene.
Consideră că și-a îndeplinit obligația de a proceda la asimilarea în plată și a respectat
prevederile art. 31 alin. 1 din OUG nr. 57/2015.
În ceea ce privește solicitarea de a i se acorda salariul de bază de 6.901 lei prin asimilare
cu salariul de care beneficiază un consilier cu încadrare similară din cadrul Direcțiilor Sanitar
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, a considerat că nu este întemeiată această
solicitare, întrucât salarizarea acestei categorii de personal este reglementată de art. I pct. 2 din
Legea nr. 293/2015 privind aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea OUG
nr. 83/2014, salarizarea fiind la un nivel superior celorlalți funcționari publici din cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, întrucât lucrează cu fonduri europene. Salarizarea
personalului din cadrul structurilor sanitar veterinare se efectuează după o reglementare specială,
Ordinul comun nr. 103/417/399/30/ RP398/370/238/2014 și Ordinul M.A.D.R. nr.
1980/29.12.2014, Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1016/2015, art. I pct. 2 din Legea nr. 293/2015 prin
asimilare cu funcțiile și salariile din cadrul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură.
Recursul formulat este întemeiat.
Asa cum rezultă din petitul acţiunii, reclamantul a solicitat identificarea nivelului maxim
al salariului de bază existent în plată pentru funcţia pe care o deţine, în cadrul aceleiaşi familii
ocupaţionale, emiterea deciziei de salarizare pentru nivelul maxim existent în plată și calcularea
5

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

și plata drepturilor salariale cuvenite de la data de 30.12.2016 stabilite ca diferenţă între salariul
de nivel maxim de care ar fi trebuit să beneficieze și salariul de care a beneficiat efectiv.
Potrivit art. 1 al 1,2 din OUG nr. 57 /2015:
În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor
funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în
care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă
şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legeacadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În anul 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară
brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel
ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, în măsura în
care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Conform art. 3^1 al 1, 1^2, 1^3 din acelaşi act normativ,
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016,
personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de
bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic
decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în
funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de
bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de
bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în
considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice şi nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin
hotărâri judecătoreşti.
(1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege
acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget
propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are
calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în
subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi
atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al
salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din
cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.
În speță, reclamantei i s-a emis decizia nr.78/30.12.2016, în temeiul actului normativ mai
sus învederat, prin care i s-a stabilit salarizarea la nivel maxim. Din cuprinsul deciziei nu rezultă,
așa cum a învederat și reclamanta, niciun indiciu de nelegalitate, motivarea confirmând că s-a dat
eficiență deplină dispoziţiilor legale ce impuneau acordarea unui salariu de bază la nivel maxim.
Însă, ulterior emiterii deciziei, reclamanta (și alţi angajaţi) a constatat că cel mai mare
salariu de bază aflat în plată pentru funcţia publică pe care o deţine este de 6901 lei nu 4367 cât i
s-a acordat. A precizat reclamanta că acest salariu maxim se regăsește la salariaţi din cadrul
Direcţiilor Judeţene Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituţii care fac parte
din aceeași familie ocupaţională ca și instituţia în care își desfășoară activitatea, salarizarea
trebuind să fie aceeași potrivit dispoziţiilor Curţii Constituţionale statuate prin Decizia nr.
794/2016 ce a analizat dispoziţiile OUG nr. 57/2015. De asemenea a învederat că alte persoane
angajate pe aceeași funcţie dar în alt județ însă în aceeași institutie, au un salariu de bază în
cuantum de 4968 lei, adică tot de un nivel mai mare decât salariul ei.
Prin urmare, ceea ce Curtea reţine este faptul că la data emiterii deciziei de salarizare la
nivel maxim, reclamanta nu avea niciun motiv de a contesta acestă decizie, rezultând din
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conținutul său că s-a făcut întocmai aplicarea dispozitiilor legale ce impuneau salarizarea la
nivel maxim. De altfel și Curtea constată că din continutul deciziei nu rezultă niciun motiv de
nelegalitate în raport de actul normativ pe baza căruia a fost emisă. Actul normativ incident în
cauză nu stabilește un cuantum concret al salariului maxim și nici o formulă de calcul
determinată a acestui nivel, pentru ca reclamantul să poată contesta o eventuală aplicare
greșită a legii prin decizia emisă. Reclamantei nu i s-au comunicat deciziile emise în favoarea
altor angajaţi din cadrul aceleiaşi instituţii și nici deciziile emise din cadrul altor instituţii dar din
aceeaşi familie ocupaţională pentru ca aceasta să cunoască dacă într-adevăr salariul de bază ce i
s-a stabilit este cel de nivel maxim astfel că nu i se poate imputa faptul că trebuia să ştie care este
nivelul maxim real și nici nu i se poate opune faptul că ar fi trebuit să iniţieze o serie de
investigaţii sau să se adreseze cu cereri angajatului pentru a i se comunica salariile stabilite
celorlalţi angajaţi. Cum decizia de stabilire a salariului de bază s-a făcut în baza OUG nr.
57/2015, urmărindu-se tocmai stabilirea salariului la nivel maxim, cu bună–credință reclamanta a
considerat că nivelul stabilit prin decizia emisă în favoarea sa este cel corect și legal, nerezultând
din conţinutul deciziei, așa cum s-a arătat, niciun indiciu de nelegalitate, făcându-se aplicarea
directă a textului de lege care impunea salarizarea la nivel maxim.
Important de precizat așadar este că reclamanta nu aduce critici de nelegalitate pe care lear fi putut aduce la data emiterii deciziei nr. 78/2016, în raport de motivarea acestei decizii.
Reclamanta își întemeiază apărarea pe o chestiune de fapt constând în nivelul maxim al salariului
acordat altui angajat cu aceeași functie ca și a ei, chestiune de fapt pe care a cunoscut-o ulterior
emiterii deciziei, nefiind consemnată în conținutul acesteia, iar pe de altă parte pe chestiuni de
drept care de asemenea nu au stat drept temei legal expres al deciziei.
Neavând niciun motiv de a contesta decizia la data emiterii ei, dar constatând ulterior, pe
baza unor date extrinseci deciziei că de fapt angajatorul nu i-a recunoscut anumite drepturi
salariale, drepturi care au dus la stabilirea unui salariu de bază inferior, reclamanta are deschisă
calea unei acţiuni directe pentru recunoaşterea drepturilor salariale, fără a mai fi necesar a iniţia
procedura administrativă prealabilă și a contesta decizia emisă, așa cum s-a reţinut și în cuprinsul
deciziei nr. 9/2017 pronuntată de către ÎCCJ în pronunţarea unui recurs în interesul legii unde s-a
statuat că nu fac obiectul procedurii de contestare administrativă alte categorii de drepturi
(sporuri, compensaţii, ajutoare) reglementate de lege, ce pot intra în venitul brut al salariatului,
nerecunoscute de angajator, şi nici eventualele solicitări de acordare retroactivă (petitul din
speță) a oricăror drepturi salariale, pentru aceste situaţii este aplicabil dreptul comun care
permite formularea unei acţiuni directe la instanţa competentă a statua asupra litigiilor privind
drepturile salariale pretinse de părţi, recunoscute sau nu de ordonatorii de credite. În cuprinsul
aceleiași decizii s-a reţinut că atunci când pretenţiile angajaţilor nu rezultă dintr-o
încadrare/reîncadrare pretins nelegală, ci vizează obligarea angajatorului la plata unor
drepturi salariale neacordate, precum şi atunci când angajatorul nu a emis un act
administrativ/act adiţional la contractul individual de muncă ori actul respectiv nu a fost
comunicat angajaţilor, admisibilitatea cererii de chemare în judecată cu care salariatul a învestit
instanţa specializată în litigii de muncă nu este condiţionată de parcurgerea procedurii
prealabile(&49). S-a reţinut în concluzie că răspunzând primului punct al sesizării, se constată
că, în condiţiile în care obiectul litigiilor este reprezentat de acţiuni având ca obiect obligarea
angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin
acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiţionale la
acestea din urmă, textele de lege menţionate, respectiv art. 34 din Legea nr. 330/2009, art. 30 din
Legea nr. 284/2010, art. 7 din Legea nr. 285/2010, art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/2014, urmează a se interpreta în sensul că nu instituie o procedură prealabilă sesizării
instanţelor din cadrul jurisdicţiei muncii cu aceste litigii (&50).
A interpreta în altă manieră dispoziţiile legale incidente și recursul în interesul legii ar
echivala cu privarea definitivă a reclamantului de a-și valorifica drepturi salariale care nu au
făcut obiectul expres al unei decizii de salarizare fiind de fapt drepturi nerecunoscute de către
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angajator, pretenţiile din cauză nerezultând dintr-o încadrare pretins nelegală, ci direct din
dispoziţii legale, așa cum sunt ele invocate și interpretate de către reclamantă. Prin urmare,
reclamanta nu era obligată să conteste decizia de stabilire a salariului pentru a-i fi analizate
pretenţiile.
Concluzionând, Curtea reţine că angajatorul a dat eficiență dispoziţiilor legale și a dispus
salarizarea reclamantei la nivel maxim (astfel încât aceasta nu avea niciun motiv de a contesta
decizia), însă pe de altă parte, așa cum rezultă din susţinerile reclamantei, acest nivel maxim nu
ar fi totuși cel legal, aspect de nelegalitate care nu decurge însă din conţinutul deciziei de
stabilire a salariului, ci din considerente de drept și de fapt extrinseci acesteia, considerente pe
care își întemeiază reclamanta prezenta acţiune, formulată în mod direct la instanța de judecată.
Pentru considerentele învederate, nefiind analizat fondul cauzei, cauza va fi trimisă spre
rejudecare, instanța de fond urmând să stabilească dacă pretenţtiile reclamantei, așa cum sunt
formulate și argumentate, sunt sau nu întemeiate.
Cu opinia separată în sensul: Respinge recursul ca nefondat.
În dezacord cu opinia majoritară, apreciez că soluția dată cauzei de către Tribunal este
una corectă. Astfel, stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din sectorul bugetar are a fi
efectuată în acord cu dispozițiile Legii 284/2010, act normativ care, la art. 30, stabilește că o
astfel de stabilire este obiectivată în emiterea unui act cu procedură specială de contestare. De
această procedură a uzat și pârâtă din speță, fiind emisă Decizia nr. 78/30.12.2016, prin care se
stabileau drepturi salariale pentru reclamantă în baza acelorași temeiuri de drept, și pentru
aceeași perioadă ca și cele indicate în acțiune. Petenta nu a uzat însă de procedura specială de
contestare a deciziei în cauză, preferând rămânerea în pasivitate și promovarea ulterioară a unei
acțiuni a cărei finalitate, în ipoteza admiterii, o reprezintă emiterea de către angajator a două acte
cu privire la stabilirea de drepturi salariale în temeiul acelorași dispoziții legale și prin raportare
la aceeași perioadă de timp, cuprinzând drepturi salariale în cuantum diferit, aspect în flagrantă
contradicție cu principiul legalității actului administrativ, precum și cu principiul stabilității
raporturilor juridice. Reclamanta avea obligația ca, la momentul emiterii amintitei decizii, să
întreprindă demersuri pentru identificarea unor eventuale inegalități de tratament salarial, dat
fiind și faptul că amintitul act a fost emis tocmai pentru remedierea unor astfel de deficiențe.
2. Suspendare act administrativ. Invocarea interpretării unui text de lege pentru
susţinerea condiţiei cazului bine justificat.
Rezumat:
Simplul fapt că aparența de nelegalitate, necesară în vederea analizei unei cereri de
suspendare, are a se relaționa cu chestiunea interpretării unui text legal, nu înseamnă tranșarea
în acest litigiu a acestui aspect (aplicarea corectă sau nu a textului legal, se impune a fi
analizată în cadrul litigiului pe fondul cauzei, relativ la modalitatea de dovedire a dreptului de
exploatare și obligația de verificare a amplasamentului efectiv), pe de o parte și, pe de altă
parte, nu exclude posibilitatea analizei cererii de suspendare; a conchide contrariul ar însemna
a decide că, o dată ce fondul cererii de anulare actului administrativ are în vedere interpretarea
unui text legal, suspendarea actului administrativ este exclusă de plano, ceea ce nu poate fi
acceptat.
(Decizia nr. 1554 din 26 martie 2018, dosar nr. 5648/86/2017/a1)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 11 iulie 2017, reclamanta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură – Centrul Judeţean A., în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României şi
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Camera de Conturi A. a solicitat suspendarea executării următoarelor acte administrative:
încheierea nr. 53 din 19.06.2017 emisă de Curtea de Conturi prin care a fost soluţionată
contestaţia administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei nr. 5/27 din 03.04.2017 şi a
deciziei nr. 5/27/03.04.2017 emisă de directorul Camerei de Conturi A. pentru înlăturarea
deficienţelor constatate şi consemnate în raportul de control nr. 3063 din 07.03.2017, până la
soluţionarea definitivă a acţiunii, în temeiul dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004.
Prin Hotărârea intermediară nr. 470/19.11.2017, Tribunalul Suceava, Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, a respins excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare; a respins cererea
de suspendare formulată de reclamanta Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul
Judeţean A., în contradictoriu cu pârâtele Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi A.
Împotriva Hotărârii intermediare nr. 4701 din 09.11.2017 a promovat recurs reclamanta
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean A. prin care a solicitat
admiterea recursului, casarea hotărârii intermediare pronunțată de Tribunalul Suceava cu
consecința admiterii cererii de suspendare.
În motivarea căii de atac promovate reclamanta a arătat că instanţa de fond a considerat
că niciuna din cele două condiţii prevăzute de legea contenciosului administrativ pentru
suspendarea actului administrativ nu sunt îndeplinite şi nu se impune suspendarea executării
actelor administrative, în ceea ce priveşte punctele/ măsurile contestate. Consideră că soluţia
instanţei de fond este nelegală şi netemeinică, întrucât, în speță, există şi caz bine justificat şi
pagubă iminentă.
Astfel, cazul bine justificat este determinat de faptul că APIA Centrul județean A. a
realizat toate plăţile în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, fără depăşirea sumelor
alocate conform capitolelor bugetare aprobate anual şi exclusiv în considerarea unor documente
justificative valabil emise/încheiate. Obligaţiile reţinute în sarcina reclamantei se bazează pe
interpretarea de către pârâtă la emiterea actelor administrative contestate în cauză a dispoziţiilor
legale privind criteriile de eligibilitate prevăzute de OMADR 619/2015 şi OUG 45/2015, acte
normative emise în acord cu reglementările comunitare în domeniu.
A invocat art. 5 alin. 1, 2 lit. a și b din OMADR nr. 619/2015 și analizându-l se constată
că dovada dreptului de utilizare a terenului se poate face ori cu adeverinţă emisă primărie
conform înscrisurilor din registrul agricol (cazul proprietarilor de teren arendaşilor sau
comodatarilor sau a altor titulari de drepturi) ori, prin prezentarea de contracte de închiriere sau
concesiune.
Față de cele arătate anterior se constată că legiuitorul a considerat necesar să
reglementeze și cazurile speciale ale unor fermieri care, deși desfăşoară activitate agricolă,
utilizând efectiv terenul în scopuri agricole, nu deţin, din diferite motive, motive precizate de
altfel de fiecare agricultor, pe proprie răspundere, în momentul în care solicită eliberarea
adeverinţei de la registrul agricol al unităţii administrativ teritoriale, documente întocmite
potrivit legii pentru terenurile respective. Astfel, prin reglementarea acestei, situaţii, s-a dat
posibilitatea acestui tip de fermier să beneficieze de ajutorul specific pe suprafaţă.
Din modul de reglementare arătat se deduce, fără putinţă de tăgadă că adeverinţa eliberată
de funcţionarul primăriei cu atribuţii privind Registrul agricol constituie documentul necesar şi
suficient pentru a putea face dovada utilizării terenului pentru care solicită acordarea sprijinului
specific pe suprafaţa. Raportat la aceste prevederi legale, este evident ca reclamanta nu are
posibilitatea de a cenzura dreptul fermierului care prezintă toate documentele prevăzute de legea
specială de a beneficia de această schema de sprijin.
Atâta timp cât actul depus de fermier în dovedirea dreptului de utilizare a terenului era
valabil şi necontestat de părți sau de terţi, reclamanta este obligată, în temeiul art.5 alin.2 din
Ordinul 619/2015 să considere adeverinţa eliberată de primărie ca document doveditor al
dreptului de utilizare a terenului, neexistând motiv de a solicita alte documente, iar dacă procedat
altfel, ar fi depăşit competențele stabilite de lege. Inspectorii Curţii de Conturi susţin că
reclamanta avea obligaţia de a solicita și documentele care au stat la baza emiterii acestor
9

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

adeverinţe ori, în textul de lege şi nici în manualele de proceduri interne aprobate de MADR nu
există înscrisă o astfel de obligaţie.
În ceea ce priveşte identificarea fără echivoc a terenurilor solicitate la plată, a arătat că
această activitate este atributul exclusiv al fermierului conform OMADR nr. 619/2015 – art. 5
alin. 1 lit. c. În consecinţă, consideră că constatările făcute de echipa de control din cadrul
Camerei de Conturi A., cu referire la, primirea de documente neconforme şi/sau incomplete care
atestă utilizarea terenului in campania 2015 sunt lipsite de suport legal.
Astfel, măsura 1.3 din Decizia nr. 5/27/2017 apare ca fiind nelegală și în ciuda
argumentelor, instanţa de fond a considerat că aceste susţineri nu sunt de natură să creeze o
îndoială serioasă de nelegalitate a actului administrativ contestat. O astfel de susţinere este
neîntemeiată, aparența de nelegalitate a măsurii trasate fiind evidentă. Atâta vreme cât OMADR
619/2015 este un act normativ în vigoare la data primirii cererii de plată şi prevede documentele
solicitate, organul de control nu poate să impute reclamantei că nu a verificat şi alte documente
la care legea nu face referire.
Îndoiala serioasă asupra legalităţii actului administrativ este dovedită în acest caz, în
urma unei cercetări sumare a aparenţei dreptului, respectiv prin simpla lecturare, în paralel, a
textului de lege menţionat şi a constatărilor inspectorilor Curţii de Conturi. A solicitat să se
constate că împrejurarea de fapt arătată anterior, referitoare la faptul ca organele de control au
impus solicitarea de documente suplimentare, peste cele prevăzute de OMADR 619/2015
adăugând la lege, constituie o dovadă certă în privinţa existenţei unor indicii serioase privind
nelegalitatea actului a cărei suspendare se solicită determinată de aplicarea greşită a legii de către
inspectorii Curţii de Conturi.
Prin urmare, a solicitat să se constate, că în mod greşit instanţa de fond a constatat că în
speţă nu este îndeplinită condiţia existenţei unui caz bine justificat prevăzută de art. 14, raportat
la art. art. 2 alin. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004. De asemenea, din raportul Curţii de Conturi
rezultă că numărul abaterilor constatate în verificarea cererilor de plată este unul nesemnificativ
raportat la cele aproximativ de 48.000 de dosare implementate, sumele imputate prin punctele
1.3, 2.1 şi 2.3 din Cap. II având un caracter redus faţă de totalul sumelor efectiv plătite în
perioada 2012-2016.
A apreciat că şi celelalte măsuri dispuse de Curtea de Conturi, pe care reclamanta le-a
contestat prin cererea de chemare în judecată şi a căror suspendare a solicitat-o depăşesc limitele
cadrului legal. Astfel, verificarea de către reclamantă a tuturor operaţiunilor financiare privind
ajutoarele de stat pentru reducerea accizei la motorina efectuate in perioada de prescripţie (5 ani)
presupune evident verificarea tuturor cererilor de acordare a acestui tip de sprijin și a tuturor
documentelor justificative care le însoțesc, măsură care, după părerea reclamantei, nu se justifică
în considerarea numărului mic de abateri constatate şi a faptului că fermierii în discuţie au
prezentat ulterior documente justificative, nefiind decât simple erori materiale.
În ceea ce priveşte măsura 2.3 din Decizia nr. 5/27/2017 a susținut că toată procedura de
acordare a acestui ajutor specific se raportează la cererea unică de plată aferenta campaniei 2015,
pe care fermierul o completează pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii penale. După
primirea cererilor de acordare a acestui tip de ajutor, s-a procedat la importul de date din sistemul
electronic IACS, unde cererile de acordare sprijin specific erau deja verificate și confirmate la
controlul administrativ.
Neconcordanţele dintre datele trecute în atestatul de producător emis de unităţile
administrativ teritoriale și cele existente în cererile de plată nu sunt de natură a afecta dreptul
solicitantului de a benefica de ajutorul de stat pentru secetă în anul 2015, însă inspectorii Curţii
de Conturi au considerat că trebuiau solicitate documente suplimentare şi în acest caz.
În ceea ce priveşte paguba iminentă, conform art. 2 alin. 1 lit. ş din Legea nr. 554/2004, a
arătat că așa cum rezultă din actele contestate şi motivarea acțiunii, prin măsurile dispuse,
activitatea APIA- Centru Județean A. ar urma să fie blocată până la reanalizarea unui număr
foarte mare de cereri şi a documentaţiei aferente, respectiv aproximativ 300.000 dosare, depuse
10

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

în perioada 2012-2016, la care se adaugă cererile din anii anteriori pentru care plata a fost
efectuată în cadrul termenului de prescripţie.
În mod evident şi din motive obiective, personalul existent nu poate acoperi volumul
mare de cereri care trebuie reverificate, cereri care au fost primite si analizate iniţial într-o
perioadă de timp de 5 ani, depăşindu-se totodată norma sugerată de recomandările Comisiei
Europene pentru primirea, operarea, verificarea şi autorizarea a unui număr mare de cereri pe
măsuri de sprijin diferite, finanţate atât din bugetul naţional, cât şi FEGA si FEADR. În
susţinerea celor arătate a depus extras din Rapoartele anuale de activitate din perioada 2012-2016
din care rezultă numărul cererilor gestionate de Centrul Judeţean A., cereri care, potrivit Deciziei
nr. 5/27/2017 ar trebui reanalizate.
Îndeplinirea măsurilor prevăzute la punctul 2.1., 2.3. revine în integralitate structurii care
gestionează formele de sprijin menţionate, respectiv Serviciului Măsuri Specifice din cadrul
Centrului Judeţean A. Verificarea celor două forme de sprijin în cadrul perioadei de prescripţie
presupune reanalizarea unui număr total de 7675 cereri și a documentaţiei aferente, astfel: 1756
cereri de plată pentru motorina utilizată în agricultură depuse în perioada 2015-2016; 1226 cereri
de plată, aferente anului 2015 ajutorul de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de
fenomenul meteorologic de secetă severă, la care se adaugă se adaugă cereri din anii anteriori
pentru care efectuarea plăților se încadrează în termenul de prescripție.
Totodată, activitatea curentă a Serviciului Măsuri Specifice presupune în mod constant un
volum foarte mare de lucru, iar blocarea acesteia ar aduce în imposibilitatea de a se mai putea
încadra în termenele Totodată, activitatea curentă a Serviciului Măsuri Specifice presupune în
mod constant un volum foarte mare legale stabilite de primire/verificare cereri pe diversele
scheme de sprijin finanţate atât din FEGA, FEADR cât şi de la bugetul naţional. Realizarea
acestor măsuri presupune verificarea până la data de 30.09.2017 a cererilor unice de plată pe
suprafaţă şi cererilor unice de plată aferente perioadei 2012-2016, la care se adaugă cereri din
anii anteriori pentru care efectuarea plăţilor se încadrează în termenul de prescripţie, mai precis a
unui număr total de aproximativ 200. 000 de cereri și a documentaţiei aferente.
Îndeplinirea acestor măsuri revine Serviciului Autorizare Plăţi din cadrul Centrului
Judeţean pentru fermierii cu suprafeţe care depăşesc 50 ha şi celor nouă centre locale aflate în
subordinea Centrului Judeţean. În prezent, aceiaşi funcţionari sunt implicaţi în verificarea şi
autorizarea la plată cererilor pentru schemele de plată pe suprafaţă în număr de aproximativ
47.000 de cereri şi aproximativ 20.000 cereri în sectorul zootehnic aferente campaniei 2017,
astfel că activitatea curentă a Serviciului Autorizare Plăţi şi a centrelor locale presupune în mod
constant un volum foarte mare de lucru iar blocarea acesteia ar aduce în imposibilitatea de a se
mai putea încadra în termenele legale stabilite de primire/verificare cereri pe diversele scheme de
sprijin finanțate îndeosebi din FEGA și FEADR. În cursul anului 2017 s-au înregistrat până la
data prezentei un număr de aproape 65.000 cereri de plată, verificarea şi autorizarea lor la plată
efectuându-se până la sfârşitul anului în curs.
În ceea ce priveşte condiţia privind prevenirea unei „pagube iminente", a menționat şi
definiţia la nivel comunitar dată acestei noţiuni, prin Recomandarea nr. R (89)8 adoptată de
Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989 referitoare la protecţia
jurisdicţională provizorie în materie administrativă.
Printre principiile menţionate în Recomandare referitoare la suspendarea executării unui
act administrativ, ca măsură de protecţie jurisdicţională provizorie, se regăseşte şi cel conform
căruia autoritatea jurisdicţională chemată să decidă o atare măsură trebuie să aprecieze ansamblul
circumstanţelor şi intereselor prezente. În acest context, susţinerile reclamantei privind
prejudiciul ce urmează să se producă - constând în perturbarea gravă a funcţionării unui serviciu
public administrativ, întrucât reanalizarea tuturor cererilor de plată pentru perioada de prescripţie
aşa cum au trasat ca măsură inspectorii Curţii de Conturi este de natură a determina neanalizarea
cererilor depuse pentru anul în curs cu consecinţa blocării la plată a acestora - reprezintă,
consideră, un motiv suficient şi concludent pentru a considera întrunită cerinţa analizată.
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Nesocotind aceste susţineri ale reclamantei, precum şi prevederile legale menţionate,
instanţa de fond a concluzionat că „susţinerea reclamantei în sensul blocării activităţii nu poate
reprezenta un motiv pentru a se reţine îndeplinirea condiţiei pagubei iminente”. Aceste susţineri
nu au niciun suport legal, fiind în contradicţie cu prevederile art. 2 alin. 1 lit.ş din Legea nr.
554/2004. Totodată, a solicitat a se avea în vedere şi termenul cert, până la care măsurile stabilite
în cuprinsul deciziei trebuiau aduse la îndeplinire, precum şi posibilitatea ca în caz de
nerespectare a acestui termen, să se aplice sancţiuni, chiar penale, faţă de persoanele responsabile
cu aducerea la îndeplinire a deciziei, aspecte care conturează iminenţa unei perturbări previzibile
a funcţionării serviciului public.
A mai susţinut că a formulat în luna septembrie o solicitare de prelungire a termenului de
realizare a măsurilor impuse prin decizia contestată, însă nu a primit niciun răspuns până la data
formulării recursului.
Prin întâmpinarea depusă la data de 15 februarie 2018, pârâta Curtea de Conturi a
României a solicitat respingerea recursului ca nefondat și menținerea ca fiind legală a hotărârii
intermediare, hotărâre prin care instanţa de fond a respins cererea de suspendare în parte a
executării Deciziei nr. 5/27/2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi A.
(vizând măsurile contestate referitoare la punctele l.3, 2.1,2.3) pentru următoarele motive:
Recurenta apreciază că soluţia instanţei de fond este nelegală, fiind întrunite cele două
condiţii prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004 pentru a se dispune suspendarea executării
unui act administrativ, în sensul că există atât cazul justificat, cât şi paguba iminentă.
Recurenta-reclamantă a invocat interpretarea greşită de către instanţa de fond şi de către
autoritatea pârâtă a dispoziţiilor legale incidente prevăzute de OMADR 619/2015 şi OUG
45/2015, apreciind că legiuitorul a considerat necesar să reglementeze şi cazurile speciale ale
unor fermieri care, deşi desfăşoară activitate agricolă, utilizând efectiv terenul în scopuri
agricole, nu deţin, din diferite motive (precizate de fiecare agricultor, în momentul în care se
solicita eliberarea adeverinţei de la Registrul agricol al unităţii administrativ-teritoriale)
documente prevăzute de lege pentru terenurile respective. Recurenta consideră că astfel, s-a dat
posibilitatea acestui tip de fermier pentru a beneficia de ajutorul specific pe suprafaţă.
În esenţă disputa în cauză vizează interpretarea diferită dată de părţile din litigiu asupra
normelor juridice incidente. Totodată, recurenta neagă situaţia de fapt reţinută în actele de
control şi învederează că a primit documente conforme şi complete care atestă utilizarea
terenurilor de către fermieri.
Însă, în mod evident, aspectele precizate de recurentă vizează însăşi chestiunile litigioase
de fond şi nu pot fi analizate în cadrul procedurii de suspendare a executării, argumentele
recurentei nevizând, cu precădere, aspecte de nelegalitate vădită a actului, ci critici de temeinicie
ce nu pot face obiectul unei analize sumare în procedura cererii de suspendare a executării unui
act administrativ. Asupra aspectelor invocate de către recurentă, a solicitat a se reține competenţa
Curţii de Conturi de a exercita funcţia de control asupra modului de formare, administrare şi
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public potrivit art. 1 alin. 1
coroborat cu art. 21 din Legea nr. 94/1992 rep.
De asemenea, potrivit art. 26 din Legea nr. 94/1992, Curtea de Conturi este singura
competentă să verifice acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie, după cum,
prevederile punctului 36 litera c din R.O.D.A.S. stabilesc că printre domeniile care intră în
competenţa de verificare a Curţii de Conturi se regăseşte şi utilizarea alocaţiilor pentru diversele
forme de sprijin financiar acordat de stat. Exercitarea acestui drept nu s-a realizat cu exces de
putere şi nici arbitrar, verificările efectuate fiind întemeiate pe date comunicate de către recurenta
entitate verificată.
Se poate constata astfel că, decizia a fost emisă de autoritatea competentă şi în limitele
acestei competenţe, fiind motivată şi bucurându-se de prezumţia de legalitate, autenticitate şi
veridicitate. Cum reclamanta nu a invocat argumente juridice de nevalabilitate a Deciziei nr. 5/27
din 03.04.2017 a cărei suspendare s-a solicitat, în mod legal şi corect instanţa de fond a reţinut că
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nu a fost creată o îndoială puternică asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură actul
administrativ emis. De asemenea, recurenta nu a indicat gradual, pentru fiecare abatere
constatată, motivele de aparentă nelegalitate a punctelor 1.3, 2.1, 2.3 din decizia contestată.
Cu referire la măsura dispusă la pct. 2.1 din decizia contestată, a precizat că în Tabelul nr.
1 din O.M.A.D.R nr. 620/2015, la rubrica „Denumire cultură - Cereale pentru boabe” se
regăseşte menţionată cultura de „Porumb” şi care este încadrată la codul 108, aspect care pune
decizia contestată sub semnul legalităţii, iar nu al unei aparenţe de nelegalitate. Existau coduri
distincte pentru porumb şi nutreţ, iar recurenta trebuia să acorde subvenţii pentru porumb (cod
108), întrucât culturile efectiv realizate în teren au fost de porumb, respectiv porumb siloz, iar nu
de nutreţ (cod 451). Astfel, potrivit prevederilor O.M.A.D.R nr. 620/2015, porumbul (indiferent
că este de siloz sau nu) se încadrează la categoria „Cereale”.
Potrivit Anexei nr. 2 la OMADR nr. 1727/2015 denumită „Situaţia suprafeţelor şi a
structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia (...)”, la
categoria „cereale” se încadrează subcategoria „porumb”, cu codurile de referinţă nr.
108,115,116,117,118, după cum este precizat la pagina 19 din Raportul de control înregistrat la
Camera de Conturi sub nr. 327/27 din 08.03.2017. Totodată, indiciile şi probele depuse la fondul
cauzei converg spre susţinerea legalităţii deciziei a cărei suspendare în parte a fost solicitată de
către recurentă.
Astfel, procesul-verbal de constatare nr. 10603 din 09.08.2017 emis de recurenta APIA Centrul judeţean A., încheiat de către recurentă operatorului economic S.C. B. SRL, depus în
probaţiune la dosarul de fond, consemnează „Consumul normat în funcţie de care se calculează
cantitatea de motorină aferentă fiecărui an de acordare şi cantităţile de motorină aferente
cererilor trimestriale pentru categoria „cereale” este de 78 litri/ha, iar consumul specific pentru
categoria „Plante de nutreţ şi însilozare” este de 130 l/ha, rezultând astfel o diferenţă de consum
normat de 52 l/ha între aceste două categorii de culturi. Astfel, S.C. B. SRL a primit necuvenit
ajutor de stat (...)”.
Prin urmare, aparenţa este de legalitate a Deciziei emise întrucât excede cadrului legal
încadrarea culturii de porumb la o altă categorie (şi anume, la plante de nutreţ şi însilozare)
căreia îi corespunde un alt cod de cultura (451), cu consecinţa acordării unui ajutor de stat pentru
motorina utilizată în agricultură la o valoare mai mare decât cel legal cuvenit. În altă ordine de
idei, prevederile art. 3 alin. l lit.a şi lit.b din Legea nr.145/2014, art.3 alin. l lit.a şi lit.c din
O.M.A.D.R nr.2408/2014, modelul şi conţinutul atestatului de producător prevăzute în anexa nr.
l din O.M.A.D.R nr.2408/2014 impun o corespondenţă atât între beneficiarul ajutorului de stat şi
titularul atestatului, cât şi între culturile pentru care se solicită ajutorul de stat şi cele pentru care
trebuie făcută dovada calităţii de producător agricol, cu atestat de producător, în condiţiile legii.
Din aceste considerente, ajutoarele de stat acordate unor persoane fizice care nu au făcut
dovada prin atestatul de producător ataşat în copie că sunt producător agricol pentru cultura
respectivă reprezintă plăţi nelegale ce trebuie recuperate în condiţiile legii. În ceea ce priveşte
legalitatea măsurilor dispuse la pct. 1.3 din decizie, este de reţinut că recurenta nu a respectat
prevederile legale referitoare la verificarea documentelor care însoţesc cererea unică de plată documente care fac dovada utilizării terenului în vederea beneficierii de ajutor naţional
tranzitoriu - ANT 1, decuplat de producţie.
A precizat că verificările administrative pe care trebuia să le efectueze recurenta asupra
documentelor care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului vizează
corectitudinea informaţiilor furnizate în cererea unică de plată, în documentele ataşate acesteia
sau în alte declaraţii, pentru a se dovedi modul de utilizare a terenurilor, respectiv de identificare
a amplasamentelor parcelelor agricole utilizate de fermieri. Recurenta dispunea de pârghiile
legale pentru verificarea conformităţii documentelor prezentate de fermieri care dovedeau
utilizarea terenului de către aceştia, însă nu a solicitat fermierilor documente suplimentare pentru
clarificarea modului de utilizare a terenului pentru care aceştia au beneficiat de subvenţii ( au
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fost înregistrate şi situaţii în care în loc de contracte de vânzare-cumpărare au fost prezentate de
către fermieri antecontracte sau promisiuni de vânzare-cumpărare).
Referitor la identificarea fără echivoc a terenurilor şi invocarea de către recurentă a art. 5
alin. l litera c din OMADR nr. 619/2015, în replică a solicitat instanței să ia în considerare
prevederile art. 5 alin. 5 din acelaşi act normativ potrivit cărora în cursul controalelor
administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice
de plată, funcţionarul APIA, responsabil cu administrarea cererii unice de plată, verifică
valabilitatea şi completitudinea documentelor doveditoare prezentate, precum şi corespondenţa
între suprafaţa declarată a fiecărei parcele din tabelul centralizator prevăzut la alin. 2 lit. c cu
suprafeţele din documentele doveditoare depuse de către fermier. În urma verificărilor,
funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică fermierul pentru
clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a
suprafeţei declarate. Astfel că, acordarea ajutorului de stat trebuie corelată cu prezentarea de
către solicitanţi a unor date sau situaţii reale şi care să rezulte în mod explicit din cererea unică
de plată pe anul în cauză.
Totodată, existând date comparabile, documente incomplete sau neconforme prevederilor
legale, alte inadvertenţe ale documentelor doveditoare, recurenta avea obligaţia potrivit OMADR
619/2015 invocat să verifice exactitatea datelor declarate de beneficiarul unui ajutor acordat din
bugetul de stat. În cauză, se discută obligaţia recurentei de a utiliza în mod legal alocaţiile pentru
diverse forme de sprijin acordate de stat. Referitor la acordarea unor compensaţii producătorilor
agricoli afectaţi grav de efectele secetei produsă în perioada aprilie-septembrie 2015,
reprezentând sume acordate necuvenit de la bugetul statului, plăţile nelegale au fost determinate
de înscrierea în cererile de solicitare a unor date eronate, nefiind dovedit prin atestatul de
producător ataşat în copie că fermierul este producătorul agricol pentru cultura respectivă.
Prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii Curţii de Conturi şi
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014,
au fost stabilite proceduri proprii de control. Ca atare, potrivit prevederilor pct. 331 din
Regulament, pentru confirmarea caracterului real al operaţiunilor economice ale entităţii
auditate, se verifică daca înregistrările operaţiunilor în evidenţa tehnică-operativă şi financiarcontabilă au la bază documente justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale.
În ceea ce priveşte caracterul legalităţii operaţiunilor economice, auditorii publici externi
verifică dacă acestea respectă toate prevederile legale care le sunt aplicabile şi care sunt în
vigoare la data efectuării acestora. Pentru confirmarea caracterului complet al operaţiunilor
economice, auditorii publici externi verifică dacă toate documentele justificative au fost
înregistrate în evidenţele tehnico-operative şi financiar-contabilă.
În concluzie, raportat la prevederile pct. 331 din RODAS, din verificările efectuate nu s-a
confirmat caracterul real al operaţiunilor economice ale recurentei, întrucât înregistrările
efectuate de către aceasta în evidenţa tehnico-operativă şi financiar-contabilă nu au avut la bază
documente justificative corespunzătoare, conforme şi complete.
În ceea ce priveşte condiţia pagubei iminente, recurenta a invocat faptul că activitatea
APIA – Centrul Județean A. ar urma să fie blocată, fiind pusă în pericol activitatea curentă de
înregistrare, verificare şi autorizare a plăţilor aferente anului în curs. Măsurile dispuse de Curtea
de Conturi sunt de natură a recupera un prejudiciu, iar nu de natură a crea un prejudiciu.
În condiţiile în care, la data controlului, s-au descoperit nereguli care au fost stabilite prin
verificarea unui eşantion de control, aceste nereguli nu pot justifica o acţiune în suspendare. De
asemenea, prejudiciul previzibil este „un prejudiciu care este sigur ca se va produce”, iar nu un
prejudiciu probabil, cum este prejudiciul la care face referire recurenta. Cum potrivit art. 33
alin.3 din Legea nr. 94/1992, stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru
recuperarea acestuia constituie obligaţie a entităţii auditate (recurenta), aceasta avea obligaţia
legală la extinderea verificărilor efectuate de Curtea de Conturi în cadrul întregii categorii de
operaţiuni economico-financiare şi la stabilirea prejudiciului.
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Verificările impuse de lege şi pe care reclamanta trebuie să le îndeplinească în cadrul
întregii categorii de operaţiuni economice nu pot bloca activitatea reclamantei întrucât
prevederile legale incidente în materie prevăd prelungiri a termenului de aducere Ia îndeplinire a
măsurilor dispuse prin decizia a cărei anulare se solicită, cu condiţia ca entitatea verificată să nu
dea dovadă de pasivitate în îndeplinirea măsurilor dispuse (pct. 234 Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Plenului nr. 155/2014).
A apreciat că nici condiţia pagubei iminente nu este îndeplinită, recurenta neproducând
dovada consecinţelor iminente negative. Măsurile au fost dispuse pentru respectarea drepturilor
patrimoniale ale recurentei, măsurile Curţii de Conturi fiind de natură a recupera un prejudiciu,
iar nu de natură a crea un prejudiciu. Pentru măsurile dispuse de Camera de Conturi la punctele
1.3, 2.1, 2.3 din decizia contestată, termenul de realizare a măsurilor a fost instituit până la data
de 30.09.2017, recurenta având obligaţia de a executa măsurile stabilite în termenul acordat în
acest sens. Aşadar, la data de 30.09.2017, efectele actului administrativ contestat de reclamantă
s-au produs, iar reclamanta se află în situaţia de a dovedi că a adus la îndeplinire până la
termenul dispus măsurile stabilite.
Cum la data judecării recursului, a expirat termenul de aducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse în cauză de Camera de Conturi A. (data de 30.09.2017), recurenta are la dispoziţie
procedura legală de prelungire a unor termene stabilite pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin decizie. În acest sens, a invocat art. 235 din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din
aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014, în condiţiile în care conducătorul
entităţii verificate prezintă în scris, până la termenul stabilit prin decizie, argumente temeinice
care justifică neaducerea la îndeplinire a măsurilor, acesta poate solicita prelungirea termenului
stabilit prin decizie.
Aşadar, modalitatea legală de care recurenta mai poate să se prevaleze este cea prevăzută
de art. 235 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea
Plenului nr. 155/2014 şi care constă în prelungirea de către Curtea de Conturi - Camera de
Conturi A. a termenului iniţial stabilit pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Recurenta Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean A. a criticat
sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța de fond a soluționat în mod greșit cererea de
suspendare a executării actului administrativ constând în decizia nr. 5/27/2017 a Curții de
Conturi, respectiv pentru măsurile I.1.3, prin care s-a dispus verificarea cererilor depuse pentru
ANT1 în campania 2014, 2015 pentru clarificarea legalității documentelor prezentate referitoare
la utilizarea terenurilor, II.2.1 și II.2.3 privind verificarea cererilor pentru perioada de prescripție
pentru acordarea ajutoarelor privind acciza la motorină și pentru compensarea pagubelor cauzate
de fenomenul meteorologic de secetă severă, identificarea ajutoarelor acordate nelegal și
recuperarea prejudiciilor. Arată recurenta că dovada utilizării terenului de către fermier se putea
face, potrivit art. 5 alin. 2 din OMADR nr. 619/2015 nu numai cu prezentarea unui contract de
închiriere sau concesiune, dar și cu adeverință după rol agricol, eliberată de primărie, iar
identificarea parcelelor este în sarcina exclusivă a fermierului potrivit art. 5 alin. 1, astfel că este
dat cazul bine justificat, întrucât chiar din parcurgerea textului de lege se observă contrastul
dintre prevederea legală și constatările Curții de Conturi, care au impus verificarea și a altor
documente decât cele prevăzute de lege. În cazul ajutorului privind acciza la motorină, au fost
doar erori materiale, iar ulterior fermierii au depus documente justificative, iar în ce privește
ajutorul pentru calamitate (criticat legat de calitatea de producător, reținerea altor procente
aplicate pentru gradul de afectare a culturii, alte zone sau alte culturi care nu sunt cuprinse în
procesul – verbal de calamitate), acesta are la baza cererea completată de fermier, sub sancțiunea
legii penale, iar neconcordanțele privind atestatul de producător nu pot afecta dreptul
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solicitantului. Paguba iminentă, arată recurenta, rezultă din numărul mare de cereri ce ar trebui
reverificate ceea ce ar presupune blocarea activității instituției.
Analizând criticile formulate, curtea apreciază că acestea sunt întemeiate în parte.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării actului administrativ
unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea
adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz,
instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a
cauzei. Potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei
pagube iminente, după sesizarea 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.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004, cazul bine justificat este dat de acele
împrejurări legate de stare de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în
privinţa legalităţii actului administrativ. Iar, potrivit art. 2 alin. 1 lit. ş din Legea nr. 554/2004,
prin paguba iminentă se înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil, sau, după caz,
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în practica sa, a statuat că pentru constatarea
îndeplinirii acestei condiţii, instanţa nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de
nelegalitate pe care se întemeiază însăşi cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-şi
limiteze verificarea doar la acele împrejurări de fapt şi/sau de drept care au capacitatea să
producă o îndoială serioasă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act
administrativ. În acest sens, poate constitui un caz temeinic justificat: emiterea unui act
administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ
emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului
administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ. În
ceea ce priveşte condiţia pagubei iminente, aceasta presupune producerea unui prejudiciu
material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat.
De asemenea, asupra existenţei cazului bine justificat, practica judiciară a stabilit că
acesta poate fi reţinut pe baza unor indicii de răsturnare a prezumţiei de legalitate, în urma unui
probatoriu care să implice o analiză sumară a legalităţii actului de impunere, din perspectiva
susţinerilor părţilor, cu neprejudecarea fondului cauzei, existenţa cazului bine justificat
nepresupunând prezentarea unor dovezi de nelegalitate evidentă, căci o asemenea cerinţă şi
interpretare ar echivala cu tranşarea fondului cauzei.
În cauză, prin prisma tuturor criteriilor şi condiţiilor impuse de lege, curtea apreciază că
sunt date condiţiile suspendării parțiale a actului administrativ atacat, reținându-se că apărările
avansate de către reclamantă sunt apte să contureze o îndoială serioasă în ce priveşte legalitatea
actului administrativ relativ la măsura nr. I.1.3, privind verificarea cererilor depuse pentru ANT1
în campania 2014, 2015 pentru clarificarea legalității documentelor prezentate referitoare la
utilizarea terenurilor.
Astfel, o chestiune nedisputată în cauză și admisă de ambele părți, este aceea că măsura
I.1.3 în cauză este motivată, și prezentul litigiu generat astfel pe această măsură, de interpretarea
diferită acordată de către cele două instituții relativ la chestiunea dovezilor pe care trebuie să le
avanseze fermierul pentru a proba utilizarea terenului ce face obiectul cererii de sprijin financiar.
În acest sens, reclamanta invocă prevederile art. 5 alin. 2 din OMADR nr. 619/2015,
potrivit cărora documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziția
fermierului, pot fi nu numai contract de închiriere sau concesiune, dar și adeverința după rol
agricol, eliberată de primărie (aceasta fiind de altfel, prima dovadă avută în vedere de textul
legal), și că astfel, dispoziția legală, în accepțiunea reclamantei a avut în vedere acordarea
ajutorului specific nu numai fermierului a cărui situație juridică asupra terenului este susținută de
documente întocmite cu solemnitățile prevăzute de lege pentru terenurile respective, dar și celui
care nu beneficiază de astfel de documente, ci doar de adeverință de rol agricol. O astfel de
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interpretare reclamanta o susține cu un exemplu de practică judiciară aparținând ICCJ, potrivit
căreia utilizarea terenului agricol poate fi dovedită prin orice mijloc care atestă exploatarea
terenului în oricare dintre calitățile de proprietar, arendaș, concesionar, asociat sau locatar dar și
orice altă calitate care conferă în mod legitim posibilitatea utilizării terenului, nefiind exclusă
inclusiv aceea de posesor de bună – credință, și că, dacă s-ar pretinde beneficiarilor plăților
directe naționale să probeze că au dobândit dreptul de proprietate de la adevăratul proprietar al
terenului, scopul pentru care au fost instituite schemele de plăți directe, respectiv sprijinirea
financiară a producătorilor agricoli, nu ar mai putea fi atins deoarece procedura ar deveni una
foarte dificil de urmat, iar producătorii ar fi descurajați să depună cereri de sprijin, fiind de
notorietate că situația juridică a terenurilor agricole este încă în parte incertă ca urmare a aplicării
deficitare a dispozițiilor Legii nr. 18/1991, nr. 1/2000, sau nr. 247/2005.
La rândul său, pârâta-intimată, admițând că aspectul litigios este însăși interpretarea
acestei dispoziții legale, afirmă că reclamanta avea oricum obligația de a solicita documente
suplimentare pentru clarificarea modului de utilizarea a terenului pentru care fermierii solicită a
beneficia de subvenții, arătând că au fost înregistrate situații în care în loc de contracte de
vânzare-cumpărare au fost prezentate de către fermieri antecontracte sau promisiuni de vânzarecumpărare.
Față de cele sus arătate, este pertinent a conchide că apărările reclamantei mai sus
amintite şi considerate relevante în cauză nu apar ca derizorii, ci dimpotrivă, pun semnificative
probleme de interpretare și apreciere asupra fondului, că această concluzie se impune o dată în
plus, cât timp, faţă de acestea pârâta nu a avansat la rându-i prin întâmpinarea depusă dispoziții
legale diferite, sau orice alte aspecte concrete, care să răspundă punctual şi care să fi vădit, astfel,
într-un fel sau altul, formalitatea invocării acestei argumentații.
Fără a analiza sau a tranşa, în prezentul cadru, justeţea sau nu a aplicării în concret a
interpretării într-un sens sau altul a unor atari dispoziţii, sau temeinicia susţinerilor reclamantei
în ce priveşte situaţia de fapt și de drept, curtea apreciază că în prezenta cauză atari motive pot
justifica la acest moment aparenţa de nelegalitate care să fundamenteze măsura excepţională a
suspendării.
Mai reține curtea că simplul fapt că aparența de nelegalitate, necesară în vederea analizei
unei cereri de suspendare, are a se relaționa cu chestiunea interpretării unui text legal, nu
înseamnă tranșarea în acest litigiu a acestui aspect (aplicarea corectă sau nu a textului legal, se
impune a fi analizata în cadrul litigiului pe fondul cauzei, relativ la modalitatea de dovedire a
dreptului de exploatare și obligația de verificare a amplasamentului efectiv), pe de o parte și, pe
de altă parte, nu exclude posibilitatea analizei soluției de suspendare astfel cum s-a arătat, așa
cum susține pârâta – intimată în întâmpinarea depusă; a conchide contrariul, ar însemna a decide
că, o dată ce fondul are în vedere interpretarea unui text legal, suspendarea actului administrativ
este exclusă de plano, ceea ce nu poate fi primit.
De asemeni, se reţine că în cauză este întrunită şi condiţia pagubei iminente relativ la
măsura nr. I.1.3, cât timp aducerea acesteia la îndeplinire ar putea determina afectarea previzibilă
și semnificativă a funcționării instituției reclamantei. Astfel, așa cum a arătat reclamanta și pârâta
nu a contestat, o atare măsură presupune verificarea unui volum de aproximativ 300.000 de
cereri, ceea ce echivalează cu volumul de activitate al instituției aferent a 5 ani, la care s-ar
adăuga și activitatea anului curent de aproximativ 67.000 cereri (sens în care, reclamanta a
solicitat în acțiunea introductivă și varianta verificării prin eșantion, de 10%), aspect care este de
natură să contureze reale dificultăți în activitatea reclamantei prin realizarea imediată a acestui
control. Este de observat și că, odată efectuată această verificare, o eventuală soluție în favoarea
reclamantei ar rămâne fără finalitate și ar putea însemna astfel un prejudiciu ce ar fi putea apărea
ca nejustificat și greu de reparat în viitor.
În ce privește măsurile II.2.1. și II.2.3, relativ la verificarea cererilor pentru perioada de
prescripție pentru acordarea ajutoarelor privind acciza la motorină și pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă, reține curtea că aprecierile de
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mai sus nu se mențin. Astfel, relativ la măsura II.2.1, reclamanta a invocat caracterul limitat și
nesemnificativ al neregulilor identificate de către organul de control privind cultura de porumb și
cultura de trestie de zahăr la care s-au făcut referiri în actul de control (privind folosirea unor alte
coduri de încadrare), și la fel, în cazul măsurii II.2.3, privind obligația de verificare a cererilor,
aspecte care vor constitui premisa analizei la fond, dar care nu se prezintă prin ele însele ca și
suficiente pentru a justifica o aparență de nelegalitate care să susțină măsura suspendării. În
cauză, se apreciază că nu este justificată nici condiția pagubei iminente, cât timp este vorba
despre verificarea unui număr limitat de cereri, așa cum menționează însăși recurenta, de 1756
privind motorina utilizată în agricultură și 1226 cereri pentru compensarea pagubelor cauzate de
fenomenul meteorologic de secetă severă, la care se adaugă și cele aferente anilor precedenți, dar
care nu se compară cu volumul de activitate antrenat de măsura I.1.3.
Conchide instanţa că este adevărat că actul administrativ se bucură de prezumţia de
legalitate, acesta producând efecte de la momentul comunicării lui. În aceste sens, curtea
reafirmă semnificaţia prezumţiei de legalitate, autenticitate şi veridicitate care guvernează actul
administrativ, precum şi corolarul dat de principiul executării din oficiu a acestuia, care fac ca
suspendarea actului administrativ să fie o situație de excepţie. Aceasta însă nu înlătură
posibilitatea și necesitatea de a se dispune suspendarea actului administrativ, atunci când motive
serioase o justifică, precum s-a arătat în cauză. Respectarea principiului proporţionalităţii în
această materie şi punerea în balanţă, pe de o parte, a interesului statului care execută un act ce se
bucură de prezumţia de legalitate, şi, pe de altă parte, a interesului celui vizat care contestă
legalitatea actului, reprezintă o analiză pe care instanţa este datoare s-o realizeze în funcţie de
circumstanţele concrete ale cauzei, astfel cum s-a arătat.
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de
lege pentru a se dispune suspendarea executării măsurii nr. I.1.3, că, astfel, hotărârea pronunțată
de prima instanță este nelegală, existând motive de nelegalitate care să atragă casarea în parte a
acesteia, date de art. 488 alin. 8 Cod procedură civilă , că astfel, cererea de recurs este
întemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă să admită recursul, să caseze în
parte sentința recurată, și în rejudecare, să dispună admiterea în parte a cererii și să dispună
suspendarea măsurii nr. I.1.3 din decizia nr. 5/27 din 3.04.2017 emisă de Camera de Conturi,
menținută prin încheierea nr. 53/19.06.2017 a Curții de Conturi a României Departamentul III.
3. Hotărâre de aplicare a sancţiunii de excludere din partid. Noţiunea de act
administrativ.
Rezumat:
Deși partidul politic este o persoană juridică de drept public, așa cum stipulează art. 1
din Legea nr. 14/2003, hotărârea emisă de acesta, de aplicare a sancţiunii de excludere din
partid nu a fost emisă în regim de putere publică, ci în temeiul procedurilor și atribuţiilor
reglementate de statutul partidului. Or, acesta este adoptat prin voinţa membrilor conform
scopurilor urmărite la data înființării partidului, nu este adoptat în regim de putere publică, ci
în regim juridic de drept privat (cu respectarea bineînțeles a dispozițiilor imperative ale legii),
potrivit voinței proprii a unor persoane fizice, astfel că nici actele juridice de punere în aplicare
a dispoziţiilor acestui statut nu sunt emise în regim de putere publică. Prin hotărârea contestată
nu s-a urmărit realizarea unui interes public, ci s-a urmărit în special salvgardarea intereselor
unei asociaţii politice, iar persoanele care au votat hotărârea de excludere din partid nu au
acţionat ca agenți ai unei puteri publice.
(Decizia nr. 143 din 17 ianuarie 2018, dosar nr. 2008/40/2016)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 19.08.216, sub nr. 2008/40/2016, reclamantul A., în
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contradictoriu cu pârâţii Partidul B.– Organizaţia Locală C., Partidul B.– Filiala Teritorială D.,
Partidul B.– Structura Centrală Bucureşti, a solicitat a constata nulitatea absolută a Hotărârii de
sancţionare din data de 08.06.2016 a Partidului B. prin care s-a dispus excluderea sa din partid.
Prin sentinţa nr. 175 din 03 februarie 2017, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii. A admis acţiunea
formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii Partidul B. – Organizaţia Locală C.,
Partidul B.– Filiala Teritorială D., Partidul B.– Structura Centrală Bucureşti. A dispus anularea
Hotărârii din data de 08.06.2016 de excludere din partid a reclamantului, emisă de către Partidul
B. – Organizaţia Locală C.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs Partidul B. - Organizaţia
Locală C., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul pârâtul a arătat că deşi acţiunea în sine vizează o hotărâre adoptată
Partidul B. - Organizaţia Locală C., instanţa de judecată respingând excepţia inadmisibilităţii
acestei cereri a aplicat dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 554/2004, fără ca din oficiu instanţa să
pună în discuţie inadmisibilitatea efectuării plângerii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea
554/2004, în sensul verificării efective dacă această plângere a fost comunicată pârâtelor.
Sub acest aspect, a apreciat că, dacă în alte cauze aflate pe rolul acestei secţii a
Tribunalului Botoşani, s-a invocat din oficiu lipsa plângerii prealabile, în cauza de faţă
reclamantului i s-a acordat o protecţie specială, ignorându-se procedura de contestare expres
prevăzută la art. 32 - 34 din Statutul Partidului B.
Nu poate fi dată în cauză ca fiind îndeplinită procedura prealabilă prevăzută de art. 7,
întrucât după cum se poate observa din înscrisurile depuse la dosar de către reclamant aceasta nu
a ajuns efectiv nici la Organizaţia Locală C. (în mod corect trebuind să fie adresată Organizaţiei
Judeţene C.), dar nici la sediul central al Partidului B. din Bucureşti, astfel încât Comisia de
Etică şi Arbitraj Judeţeană să poată emite o decizie de soluţionare, urmând ca apoi aceasta să fie
comunicată reclamantului.
De altfel, în dosarul 1502/40/2016 - suspendare executare act administrativ - instanţa
investită cu soluţionarea dosarului şi-a motivat hotărârea pe faptul că părţile interpretează diferit
condiţiile şi procedura excluderii din partid, ceea ce prin apărări s-a încercat a demonstra şi la
dezbaterile pe fondul cauzei dosarului de faţă.
Intimatul reclamant nu a uzat de prevederile art. 33 Statut, astfel încât să înregistreze o
contestaţie statutară în termen de 10 zile de la comunicarea actului a cărei nulitate o solicită.
Prin întâmpinarea depusă la data de 18 mai 2017 reclamantul a arătat că prin hotărârea
civilă anterior menţionată s-a reţinut în mod corect faptul ca reclamantul s-a adresat cu plângeri
prealabile în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 7 din Legea nr. 554/2004 la autorităţile
superioare celei emitente, acestea însă nici nu au răspuns cererii de anulare, nici nu au
redirecţionat petiţia către alte foruri din partid.
După cum în mod corect a apreciat instanţa de fond, reglementarea organizatorică a unui
partid nu poate înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004 care garantează
accesul persoanei considerate vătămate la acţiunea în justiţie.
Având în vedere faptul că, în speţă, nu s-a invocat de către pârâţi lipsa plângerii
prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, ci doar nerespectarea termenului de 10 zile
stabilit de art. 33 din Statutul Partidului B., iar acest aspect - al contestării în termen la Comisia
de Etică - putea fi analizat de Comisie la contestaţia administrativă şi eventual în cazul când
reclamantului i s-ar fi dat un răspuns de către Comisie, iar acest răspuns ar fi fost contestat la
rândul lui în instanţă, s-ar fi putut analiza de prima instanţă.
În mod corect a reţinut instanţa de fond faptul că participarea unui candidat la alegerile
locale pe lista unui partid politic presupune apartenenţa sa politică la acel partid, astfel încât
instanţa a apreciat că adeziunea scrisă este doar un aspect formal care nu este de natură să
afecteze fondul dreptului.
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După cum rezultă: din înscrisurile depuse la dosar chiar de către reprezentanţii partidului,
la momentul desfăşurării alegerilor locale din iunie 2016 Partidul B. - Organizaţia Locală C.
avea cel puţin 17 membri, respectiv persoanele înscrise pe lista electorală, printre care se afla şi
reclamantul.
Mai mult, martorul E. a declarat că reclamantul a fost convocat telefonic de către
preşedintele F. cu o zi înainte de şedinţa în care s-a hotărât excluderea lui (şi nu cu 2 zile înainte,
cum prevede art. 37 din Statut), şi că au mai fost chemaţi membrii Biroului Executiv, iar la
şedinţă au mai venit şi alţi membri care se aflau prin zonă şi au dorit.
Martorul G., care a fost şi el trecut pe listele electorale în iunie 2016, fiind deci membru
de partid, a arătat că nu a fost convocat la şedinţa din data de 08.06.2016.
De asemenea, din Convocatorul depus de pârâţi la dosar (f 103) rezultă doar convocarea a
maxim 11 persoane din membrii de partid, care, erau cel puţin în număr de 17.
Ca urmare, întrucât convocarea adunării generale a organizaţiei locale a fost incorectă, iar
la adunare nu au participat decât membrii Biroului Executiv şi alţi câţiva membri, nu se poate
reţine că majoritatea care a luat hotărârea excluderii domnului A. din partid a fost majoritatea
simplă a organizaţiei prevăzută de art. 32 din Statut.
Având în vedere toate argumentele anterior expuse, instanţa de fond în mod corect a
admis acţiunea formulată de reclamant, dispunând anularea Hotărârii din data de 08.06.2016 de
excludere din partid a domnului A., emisă de către Partidul B. - Organizaţia Locală C.
Faţă de aspectele menţionate, precum şi de cele expuse în faţa instanţei de fond, a
solicitat, în temeiul art. 496, alin. (1) Cod de procedură civilă, respingerea recursului şi
menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală şl temeinică.
La termenul de judecată din data de 22.01.2017 Curtea a rămas în pronunţare, însă cu
ocazia deliberării, constatând că după dezbateri nu s-au calificat toate aspectele necesare
soluţionării recursului, în temeiul art. 400 Cod procedură civilă, a repus cauza pe rol pentru a
pune în discuţia părţilor calitatea de act administrativ a actului contestat şi admisibilitatea
acţiunii în contencios administrativ.
Prin punctul de vedere depus la data de 16 ianuarie 2018 recurentul a arătat că prin
cererea de chemare în judecată, reclamantul-intimat a investit instanţa de judecată cu o acţiune
prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a hotărârii de sancţionare din data de
08.06.2016, prin care s-a dispus excluderea acestuia din partid, acţiunea fiind întemeiată pe
prevederile art. 10 şi 11 din Legea nr. 554/2004.
Potrivit prevederilor art. 216 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, dobândirea sau pierderea
calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei partidului, potrivit
prevederilor statutului.
Este adevărat faptul că în conformitate cu art. 1 din Legea nr. 14/2003, partidele politice
sunt persoane juridice de drept public, care, conform art. 2 alin. (1), lit. c) din Legea 554/2004,
emit acte administrative, însă, în speţa de faţă, actul contestat - Hotărârea de excludere - nu poate
face obiectul judecăţii conform prevederilor Legii nr. 554/2004, întrucât:
- instanţa de judecată, investită cu soluţionarea cauzei, poate verifica dacă dispoziţiile de
ordin procedural prevăzute în Statutul Partidului B. au fost respectate la luarea măsurii de
excludere din partid - prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 554/2004 - neputând face aprecieri
cu privire la pierderea calităţii de membru al Partidului B. a reclamantului,
- reclamantul-intimat nu a respectat prevederile art. 33 din Statutul Partidului B., adică nu
a contestat în termen de 10 zile la Comisia de Etică şi Arbitraj Judeţeană hotărârea de excludere,
- prin Plângerea prealabilă întemeiată pe prevederile art. 7 alin. (1) din Statutul Partidului
B., nu se acoperă nerespectarea procedurii statutare mai sus arătate. Mai mult decât atât, aceasta
este adresată Comisiei de Etică şi Arbitraj a Structurii Centrale a Partidului B., fapt care vine în
contradicţie cu prevederile art. 33 din Statut şi art. 14 din Legea 554/2004, hotărârea de
excludere fiind emisă de Filiala Locală C. a Partidului B. în data de 08.06.2016. Practic, potrivit
acestor prevederi, intimatul - care a fost exclus din partid prin decizia unui for local – Partidului
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B. - Organizaţia Locală C. - trebuia să se adreseze Partidului B. Organizaţia Judeţeană D., iar nu
Partidului B. Structura Centrală şi Partidului B.- Organizaţia Locală D.
Aşadar, reclamantul solicită direct în instanţă anularea hotărârii, astfel că:
- nu a uzat de procedura statutară de contestare a actului a cărui anulare o solicită,
- nu a formulat împotriva unui eventual răspuns negativ de soluţionare, urmată de o
plângere prealabilă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea 544/2004,
- nu a formulat o acţiune în instanţa de judecată împotriva unei eventuale necomunicări în
termen de 30 de zile a actului solicitat.
Faţă de aceste aspecte, a apreciat că actul contestat în cazul de faţă nu este un act
administrativ fiscal, iar acţiunea formulată de intimatul – reclamant se impune a fi respinsă ca
inadmisibilă, inadmisibilitate care a fost invocată şi în faţa instanţei de fond.
Prin precizările depuse la data de 17.01.2018 reclamantul a arătat că partidele politice
sunt persoane juridice de drept public conform art. 1 din Legea nr. 14/2003 privind partidele
politice ce pot emite acte administrative în accepţiunea art. 2, alin. (1), lit. c) din Legea
554/2004, articol ce statuează că actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual
... emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii
sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”. Prin
urmare, partidele au legitimare procesuală pasivă în acţiunile de contencios administrativ.
În conformitate cu art. 2, alin. 1 lit. a) din Legea nr. 554/2004, prin persoana vătămată se
înţelege „orice persoană fizică sau juridică titulară a unui drept sau a unui interes legitim,
vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ.
Partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot,
care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o publică
garantată de Constituţie. Potrivit art. 2 din Legea nr. 14/2003, prin activitatea lor, partidele
politice promovează valorile şi interesele naţionale, iar conf. art. 4, alin. 1 partidele politice se
organizează şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial.
Actul contestat în cauză este un act administrativ, emanând de la o autoritate publică şi,
astfel, acţiunea în contencios administrativ este admisibilă.
Prin hotărârea civilă nr. 175/03.02.2017 s-a reţinut în mod corect faptul că reclamantul sa adresat cu plângeri prealabile în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 7 din legea nr.
554/2004 la autorităţile superioare celei emitente, acestea însă nici nu au răspuns cererii de
anulare, nici nu au redirecţionat petiţia către alte foruri din partid.
După cum în mod corect a apreciat instanţa de fond, reglementarea organizatorică a unui
partid nu poate înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004 care garantează
accesul persoanei considerate vătămate la acţiunea în justiţie.
Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat este
întemeiat.
În speță este dată excepția inadmisibilității acțiunii pentru următoarele considerente:
Reclamantul a introdus acțiunea la instanța de contencios administrativ și și-a întemeiat
pretențiile pe dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Noțiunea de contencios administrativ este definită de Legea nr. 554/2004 în art. 2 al. 1
lit. f ca fiind activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente
potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar
conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, fie din
nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un
drept sau la un interes legitim.
Obiectul acțiunii de față îl constituie anularea Hotărârii de aplicare a sancțiunii de
excludere din partid, emisă de către Organizația Partidului B. C.
Chestiunea care trebuie lămurită în speță este dacă emitentul hotărârii litigioase are
calitatea de autoritate publică în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 554/2004 și dacă
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hotărârea litigioasă are natura juridică a unui act administrativ în înțelesul art. 2 alin. 1 lit. c din
același act normativ.
Textul de lege învederat are următorul conținut:
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
b) autoritate publică - orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care
acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt
asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care,
potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu
public, în regim de putere publică;
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a
executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt 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; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte
categorii de contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ;
Din cuprinsul dispozițiilor normative învederate rezultă că o condiție esențială pentru
definirea unui act juridic ca fiind un act administrativ este aceea ca actul să fie emis în regim de
putere publică, fiind necesar așadar ca autoritatea publică să fi acționat într-o manieră ce implică
exercitarea acestui tip de putere care imprimă actului administrativ trăsăturile sale esențiale:
obligativitatea, executorialitatea, prezumția de autenticitate, veridicitate și legalitate.
Curtea notează în continuare că relațiile sociale care fac obiectul reglementării dreptului
administrativ se desfășoară în procesul de realizare al puterii publice. Normele de drept
administrativ au structura unei dispoziții juridice cu un caracter imperativ, oneros, prin
intermediul cărora autoritățile publice, învestite cu prerogative de realizare a puterii publice,
prerogative ce au un caracter exorbitant, derogator de la dreptul comun, impun organizarea
executării legii sau pun în aplicare în mod concret și direct dispozițiile acesteia, urmărind în
special realizarea interesului public, iar pe de altă parte păstrarea unui echilibru între interesul
public și interesul privat, atunci când acestea vin în contradicție.
Așadar se poate concluziona în sensul că trăsătura generală a raporturilor juridice de
drept administrativ este aceea că acțiunea sau inacțiunea părților acestui raport se realizează întrun regim de putere publică, putere care are ca origine directă sau indirectă (delegată), primară
sau derivată, puterea de stat ca putere oficială.
O altă subliniere pe care Curtea o face este aceea că așa cum administrația poate acționa
nu doar în regim de putere publică, ci și în calitate de persoană juridică de drept privat, actele
emise în această calitate nemaifiind acte administrative; la fel și o persoană juridică definită de
lege ca fiind de drept public, nu emite întotdeauna acte juridice care au natura juridică a unui act
administrativ.
Analizând prezenta cauză, Curtea reţine că deși partidul politic este o persoană juridică
de drept public, așa cum stipulează art. 1 din Legea nr. 14/2003, hotărârea emisă de către
Organizația Locală C. a Partidului B. nu a fost emisă în regim de putere publică, regim care are
coordonatele mai sus învederate de către instanță. Hotărârea contestată a fost emisă în temeiul
procedurilor și atribuțiilor reglementate de statutul partidului, statut adoptat prin voința
membrilor acestuia conform scopurilor urmărite la data înființării lui. Cum statutul nu a fost
adoptat în regim de putere publică, ci în regim juridic de drept privat (cu respectarea bineînțeles
a dispozițiilor imperative ale legii), potrivit voinței proprii a unor persoane fizice, nici actele
juridice de punere în aplicare a dispozițiilor acestui statut nu sunt emise în regim de putere
publică. Prin hotărârea contestată nu s-a urmărit realizarea unui interes public, ci s-a urmărit în
special salvgardarea intereselor unei asociații politice, iar pe de altă parte, persoanele care au
votat hotărârea de excludere din partid nu au acționat ca agenți ai unei puteri publice.
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Un alt argument care susține excepția inadmisibilității este jurisprudența Înaltei Curți de
Casație și Justiție care în soluționarea unor conflicte de competență a stabilit că litigiile de genul
celor de față sunt de competența instanței de drept comun, actele contestate nefiind acte
administrative (Dec. 2446/11.06.2015, Dec 2447/11.06.2015 pronunțate de către Secția de
Contencios Administrativ și Fiscal – site www.scj.ro ).
Cum excepția inadmisibilității acțiunii determinată de lipsa calității de act administrativ a
actului contestat este o excepție absolută, de fond, care are prioritate față de alte excepții,
inclusiv față de excepția inadmisibilității determinată de neefectuarea procedurii prealabile
potrivit dispozițiilor legale, invocate în fața primei instanțe și respinse de către aceasta (art. 248
alin.2 CPC), celelalte motive de recurs nu vor mai fi analizate.
4. Refuz eliberare autorizație de construcție urmare a existenței unui litigiu notat în
cartea funciară. Obligativitatea plângerii prealabile. Interpretarea art. 46 alin. 4 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
Rezumat:
Întrucât acţiunea dedusă judecăţii priveşte refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere şi
este întemeiată pe dispoziţiile art. 7 alin. 5, raportat la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, nu
este obligatorie plângerea prealabilă. Calificarea refuzului pârâtului de a elibera autorizaţia de
construire ca fiind unul justificat sau nejustificat este o chestiune ce ţine de soluţionarea
fondului cauzei. riscul ca pârâtul-recurent să suporte eventualele prejudicii decurgând din
soluţionarea defavorabilă pentru reclamant a litigiului notat în cartea funciară, justifică, în
opinia instanţei, refuzul autorităţii emitente de a elibera autorizaţia de construire în termen de
30 de zile de la data formulării cererii, precum şi decizia de a amâna momentul analizării
cererii până la data soluţionării litigiului şi a radierii acestuia din cartea funciară.
(Decizia nr. 108 din 6 ianuarie 2018, dosar nr. 3762/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 28.04.2017, reclamanta S.C. A.
SRL în contradictoriu cu pârâţii Preşedintele Consiliului Judeţean B. şi Consiliul Judeţean B., a
solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâţilor la emiterea
autorizaţiei de construire pentru obiectivul „Deschidere şi exploatare de piatră” pe terenul de
21.874 mp având nr. cadastral (..) CF nr. (...) a UAT Comuna C., situat în zona D. din
extravilanul comunei C., jud. B., cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 3223 din 21 septembrie 2017, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia autorităţii de lucru judecat în ceea ce priveşte
calitatea procesual pasivă a pârâtului Consiliul Judeţean B., invocată prin întâmpinare şi respinge
acţiunea reclamantului formulată în contradictoriu cu acest pârât ca inadmisibilă, a respins ca
nefondată excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Preşedintele Consiliului Judeţean
B., invocată prin întâmpinare, a respins ca nefondată excepţia lipsei procedurii prealabile,
invocată prin întâmpinare, a admis în parte acţiunea reclamantei S.C. A. SRL, în contradictoriu
cu pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean B., a obligat pârâtul Preşedintele Consiliului
Judeţean B. la emiterea pentru reclamantă a autorizaţiei de construcţii pentru obiectivul
„Deschidere şi exploatare piatră" cu respectarea dispoziţiilor art.7 din Legea nr. 50/91 şi a
obligat pârâtul Preşedintele Consiliului Judeţean B. la plata către reclamantă a sumei de 50 lei cu
titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Consiliul Judeţean B. prin preşedinte,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, apreciind că, în mod greşit Tribunalul Suceava Secţia de contencios administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei procedurii prealabile,
invocată de către Preşedintele Consiliului Judeţean B. prin întâmpinare, pe motiv că în cauză ar
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fi incidente dispoziţiile art. 7 alin. (5), raportat la art. 2 alin. (2) din Legea nr, 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind obligatorie
plângerea prealabilă în cazul refuzului nejustificat de a rezolva o cerere.
În motivarea cererii de recurs, pârâtul a arătat că în speţă, nu poate fi reţinut în sarcina sa
vreun refuz nejustificat de emitere a autorizaţiei de construire sau faptul de a nu răspunde
solicitantului în termenul legal, pentru a fi incidente dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi implicit art. 7
alin. (5) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare. Astfel, a arătat că, urmare a cererii nr. 25972 din 24.11.2016, prin care reclamanta SC
A. SRL a solicitat emiterea autorizaţiei de construire pentru „Deschidere şi exploatare de piatră"
pe terenul în suprafaţă de 21.874 m.p., intabulat în CF (..) UAT Comuna C., situat în extravilanul
comunei C., la locul numit D., i-a făcut cunoscut acesteia în termen legal, prin adresa nr. 25972
din 07.12.2016, faptul că procedura de autorizare se va putea derula după încheierea litigiului
având ca obiect acţiune în constatare ce formează obiectul dosarului nr. ..../334/2016 aflat pe
rolul Judecătoriei Vatra Dornei (declinat în favoarea Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc) cu
privire la terenul în cauză, în favoarea adevăratului proprietar şi radierea notării litigiului din
cartea funciară, litigiul fiind notat în cartea funciară, aşa cum rezultă din extrasul de carte
funciară pentru informare eliberat de OCPI B., Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe
care pârâtul l-a depus la dosar.
A apreciat că instanţa de fond nu a analizat şi nu a avut în vedere la pronunţarea hotărârii
dispoziţiile speciale reglementate de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, respectiv art. 46 alin. (4), dispoziţii legale
invocate prin întâmpinare la instanţa de fond. Faţă de cele arătate, a apreciat că în cauză nu sunt
aplicabile dispoziţiile art. 7 alin. (5), raportat la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, astfel încât reclamanta avea obligaţia parcurgerii procedurii
prealabile, prevăzută de art. 7 alin. (1) din acelaşi act normativ.
A precizat faptul că neparcurgerea acestei proceduri în materia contenciosului
administrativ constituie un fine de neprimire a acţiunii, motiv pentru care solicită respingerea
acţiunii ca inadmisibilă.
Pe fondul cauzei, pârâtul a învederat că prima instanţă în mod greşit a admis în parte
acţiunea şi a obligat la emiterea pentru reclamantă a autorizaţiei de construire, reţinând ca şi
motivare dispoziţiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, în virtutea cărora, a apreciat instanţa de fond că: „Se creează, în acest
mod, posibilitatea emiterii unei autorizaţii de construire chiar şi în ipoteza existenţei unor litigii
în legătură cu imobilul vizat. Textul de lege nu instituie o interdicţie de emitere a autorizaţiei în
ipoteza existenţei unor litigii legate de imobil, ci o cauză de nerăspundere a emitentului pentru
eventualele prejudicii cauzate de existenţa litigiilor pe rolul instanţelor, la momentul emiterii
autorizaţiei".
Faţă de considerentele hotărârii recurate, a arătat faptul că instanţa de fond a făcut o
aplicare greşită a dispoziţiilor legale incidente, respectiv a aplicat trunchiat Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu referire Ia art. 7 alin. (9), fără a
corobora aceste prevederi legale cu cele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009,
respectiv art. 46 alin. (4). De asemeni, a arătat că prima instanţă nu a ţinut cont la judecarea
cauzei de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, făcând abstracţie de situaţia de excepţie reglementată de acest
text de lege, respectiv faptul că autoritatea administraţiei publice locale competente, emitentă a
autorizaţiei de construire este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de
existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aparţinând solicitantului, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti, privind imobilul - teren si/sau construcţii - în cazul în care litigiul a fost
notat în cartea funciară si este evidenţiat în extrasul de carte funciară.
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Raportat la situaţia juridică a terenului în suprafaţă de 21.874 m.p., pe care reclamanta
doreşte să construiască obiectivul „Deschidere şi exploatare de piatră" şi pentru care solicită
autorizaţie de construire, respectiv notarea litigiului în cartea funciară cu privire la dreptul de
proprietate asupra terenului, intimatul a apreciat că devin incidente prevederile art. 46 alin. (4)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
A învederat că, ulterior stabilirii de către instanţă a dreptului de proprietate în favoarea
locatorului reclamant şi radierii notării litigiului din cartea funciară, se va putea relua procedura
de autorizare.
A apreciat că s-ar fi impus ca la soluţionarea cauzei, instanţa de fond să fi ţinut cont de
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, însă deşi pârâtul le-a invocat
în termen legal procedural, au fost ignorate, prima instanţă limitându-se doar la prevederile art. 7
alin. (9) din Legea nr, 50/1991, fără completările aduse prin Normele de aplicare.
Reclamanta-intimată, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi
menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei recurate.
Intimata a adus două critici cererii de recurs, şi anume:
1. Cu privire la excepţia lipsei procedurii prealabile. Intimata a învederat faptul că,
în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. 5 raportat la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, nu
este obligatorie plângerea prealabilă în cazul refuzului nejustificat de a rezolva o cerere
referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, atunci când nu se răspunde
solicitantului în termenul legal, solicitând respingerea acestei excepţii.
2. Pe fondul cererii. Cu privire la refuzul de emitere a autorizaţiei de construire, intimata
a apreciat că aceste este unul nejustificat, astfel cum rezultă din adresa nr. 25972 din 07.12.2016
emisă de Consiliul Judeţean B. Direcţia Arhitect Şef, Serviciul Urbanism şi amenajarea
teritoriului: ,,procedura de autorizare se va putea derula după încheierea litigiului, în
favoarea proprietarului de drept si ştergerea litigiului din extrasul de carte funciară".
A precizat că, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, şi a Normelor Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr.
50/1991, solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau
juridică titular al unui drept real asupra imobilului - teren şi/sau construcţii -, identificat prin
număr cadastral, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate
cu dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 şi art. 20 alin. 1 din Ordinul nr. 839/2009,
documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de
urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire va
conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism, în copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după
caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zii si extrasul de carte funciară de informare actualizat
la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează
la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia
mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
d) proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizele/şi acordurile stabilite
prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia
mediului şi, după caz, actul administrativ al acestuia, avizele/ acordurile de principiu sau, după
caz, avizele de amplasament favorabile condiţionate pentru relocarea sistemelor/ reţelelor de
transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor
reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică
pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de
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expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de
intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare
majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de
producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a
clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este
posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate
prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar.
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de
construire.
Intimata a învederat instanţei faptul că, din art. 7 alin. 9 din Legea nr. 50/1991, textul de
lege invocat de recurentul-pârât rezultă că: „Autoritatea administraţiei publice locale competente,
potrivit legii, emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, nu este responsabilă pentru
eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii
aparţinând solicitantului, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, privind imobilul - teren şi/sau
construcţii - situaţie în care responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în
care litigiul a fost notat în cartea funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de
solicitant" (a art. 46 alin. 4 din Ordinul nr. 839/12.10.2009).
A menţionat că această necorelare a Ordinului din 2009, act cu o forţă juridică inferioară,
încalcă spiritul şi litera Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată
prin Legea nr. 269/2011.
A mai arătat că, la data de 19 mai 2005, prin Legea nr. 119/2005, legiuitorul a renunţat la
condiţia că „Odată cu depunerea cererii de emitere a autorizaţiei de construire, solicitantul are
obligaţia să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul - teren
si/sau construcţii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecătoreşti, în caz
contrar documentaţia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după
soluţionarea definitivă în instanţă a litigiului", abrogând această prevedere şi înlocuind-o cu
sintagma „Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute
pentru prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele
prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul, teren şi/sau construcţii, aparţinând exclusiv
solicitantului”.
Referitor la această formă a articolului 7 alin. 9 teza finală, intimata a făcut trimitere la
Decizia nr. 12 a Curţii Constituţionale din data de 20.02.2007, prin care aceasta a statuat
următoarele: „autorizaţia de construire emisă de autoritatea administraţiei publice, sub rezerva
lipsei responsabilităţii pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, ia momentul
emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, este supusă controlul
judecătoresc al instanţei de contencios administrativ," precum şi că „în măsura în care
dobândirea dreptului de proprietate are loc fără respectarea condiţiilor legale, titularul dreptului
va suporta sancţiunile stabilite de lege".
Aşadar, reclamanta a arătat că textul nu instituie o interdicţie de emitere a autorizaţiei în
ipoteza existenţei unor litigii legate de imobil, ci reglementează o cauză de nerăspundere instituţii juridice diferite. În ipoteza existenţei unor litigii cu privire la dreptul de proprietate
asupra imobilului pentru care se solicită autorizaţia de construire, solicitantul îşi asumă riscul
consecinţelor ulterioare, respectiv pierderea dreptului de proprietate dobândit nelegal şi al
dreptului asupra unei construcţii pe care a amenajat-o, conform principiilor accesiunii imobiliare
artificiale şi obligaţia de reparare a prejudiciilor cauzate. De altfel, reclamanta a precizat că,
pentru evitarea prejudicierii persoanelor care au un interes ca lucrările de construire să nu fie
realizate, legislaţia prevede utilizarea altor proceduri specifice scopului urmărit, cum ar fi
sistarea lucrărilor de construire de către instanţele judecătoreşti, acestea având prerogativa de a
analiza oportunitatea măsurii ţinând seama de particularităţile fiecărui caz în parte.
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Reclamanta a mai precizat că persoanele care au notat litigiul au formulat şi o cerere de
ordonanţă preşedinţială, în cadrul căreia s-a cercetat aparenţa dreptului de proprietate şi
temeinicia cererii de sistare a executării lucrărilor de construire şi cererile au fost respinse prin
sentinţa şi decizia nr. 209/21.02.2017, pronunţate de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc şi
Tribunalul Suceava Secţia I civilă în dosarul nr. .../334/2016* - anexă. Prin urmare, a apreciat că
împrejurarea că în speţă există un litigiu asupra terenului pe care intenţionează să execute lucrări
de construcţie şi că acesta a fost notat în cartea funciară nu reprezintă un impediment la emiterea
autorizaţiei de construire, câtă vreme legea nu instituie o asemenea interdicţie şi nici nu s-a
pronunţat vreo hotărâre judecătorească definitivă care să confere respectivelor persoane vreun
drept real asupra imobilului.
Concluzionând, reclamanta a apreciat că, dacă ar fi avute în vedere susţinerile
recurentului, ar însemna că legiuitorul a înţeles să apere doar presupusele interese ale unor terţe
persoane care pot doar introduce abuziv orice fel de acţiuni referitoare la imobil, blocând astfel
proiectele proprietarului, fără a avea nici o confirmare din partea instanţei că pretenţiile sunt
întemeiate.
Prin răspunsul la întâmpinare, formulat de recurent şi depus la dosarul cauzei, acesta a
precizat faptul că, prin întâmpinarea formulată, intimata-reclamantă S.C. A. SRL afirmă în mod
greşit faptul că Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, „încalcă spiritul şi litera Legii
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii". A precizat că normele de aplicare a unei
legi stabilesc modul în care legile vor fi efectiv puse în aplicare, au rolul de a explicita textul
actului normativ, fiind emise de legiuitor pe baza şi în executarea legii, astfel încât Normele de
aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei nr. 839/2009, vin să expliciteze voinţa legiuitorului exprimată în textul actului
normativ - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea
punerii în aplicare în mod corect a actului normativ în legătură cu care au fost emise.
A motivat că Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991 formează un tot unitar cu aceasta,
fiind inserate în textul actului normativ, neputând fi analizate trunchiat. A apreciat ca fiind
absolut necesar a fi respectate atât legea, cât şi normele de aplicare a legii. Raţiunea pentru care
se emit norme de aplicare a unei legi rezultă din voinţa legiuitorului de a stabili modul de
aplicare a actului normativ respectiv.
Referitor la Decizia nr. 142 a Curţii Constituţionale, pârâtul a arătat că aceasta a fost dată
în anul 2007, anterior emiterii Normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, norme care vin să clarifice aplicarea
legii în forma aplicabilă prezentului litigiu. Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 142/2007 se
reţine că: "....autorizaţia de construire emisă de autoritatea administraţiei publice, sub rezerva
lipsei responsabilităţii pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul
emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, este supusă controlului
judecătoresc al instanţei de contencios administrativ" şi că potrivit art. 12 din Legea nr. 50/1991
se oferă persoanei îndreptăţite posibilitatea de anulare de către instanţele de contencios
administrativ a autorizaţiilor de construire emise cu încălcarea prevederilor legale. A mai arătat
că, din considerentele acestei decizii, rezultă că autorizaţiile de construire emise cu încălcarea
prevederilor legale aplicabile în materie (în speţă, Legea nr. 50/1991 şi Normele de aplicare a
acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009) sunt
anulabile pe calea exercitării controlului judecătoresc.
Recurentul a mai răspuns criticilor reclamantei, precizând faptul că în mod greşit
intimata-reclamantă a făcut referire la cererea de ordonanţă preşedinţială ce a format obiectul
dosarului nr. .../314/2016*, deoarece litigiul pe fond privind terenul în cauză, notat în Cartea
Funciară în baza certificatului de grefă nr. ..../334/2016 din 13.05.2016 emis de Judecătoria
Vatra Dornei, formează obiectul Dosarului nr. ../334/2016 al Judecătoriei Vatra Dornei privind
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pe reclamanţii E. ş.a., în contradictoriu cu pârâţii F. ş.a., având ca obiect acţiune în constatare,
aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară depus la dosar.
A mai precizat că, din verificările efectuate pe portalul instanţelor de judecată rezultă că
dosarul nr. .../334/2016, declinat în favoarea Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, a avut
ultimul termen de judecată pe 05.01.2018, pentru lipsa raportului de expertiză dispusă în cauză.
A considerat că, prin urmare, Legea nr. 50/1991 nu poate fi privită şi aplicată ut singuli,
trunchiat, fără a se ţine seama de Normele de aplicare a acestei legi aprobate prin Ordinul
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, norme care reglementează modul de
aplicare a actului normativ. Art. 46 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991 se referă
la modul de aplicare al art. 7 alin. (9) din Legea nr. 50/1991.
Recurentul a mai apreciat că instanţa fondului a făcut aplicarea în mod greşit a normelor
de drept material incidente în cauză, fără a corobora prevederile art. 7 alin. (9) din Legea nr.
50/1991 cu dispoziţiile art. 46 alin. (4) din Normele de aplicare a legii, fapt ce a condus la
pronunţarea sentinţei recurate.
Faţă de dispoziţiile art. 46 alin. (4) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ţinând cont de calitatea de autoritate
publică a pârâtului, a considerat că nu este posibilă emiterea unui act administrativ cu
nerespectarea legii, fapt ce este de natură să angajeze răspunderea instituţiei noastre pentru
prejudicii ulterioare cauzate unui terţ.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, ce se
subsumează cazului de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 Cod procedură civilă, Curtea reţine
următoarele:
În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, prin care se critică soluţia instanţei de fond de
respingere a excepţiei lipsei procedurii prealabile, Curtea apreciază că susţinerile recurentului
sunt nefondate, întrucât acţiunea dedusă judecăţii este întemeiată pe dispoziţiile art.7 alin.5,
raportat la art.2 alin.2 din Legea nr.554/2004, nefiind obligatorie plângerea prealabilă în cazul
refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere. Calificarea refuzului pârâtului de a elibera
autorizaţia de construire ca fiind unul justificat sau nejustificat este o chestiune ce ţine de
soluţionarea fondului cauzei, şi nu a excepţiei invocate prin întâmpinare.
Privitor la cea de a doua critică a recurentului, conform căreia instanţa de fond nu a
analizat şi nu a avut în vedere la pronunţarea hotărârii dispoziţiile speciale reglementate de
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009,
respectiv art.46 alin.4, Curtea constată că acest motiv de recurs este întemeiat.
Astfel, instanţa de fond a reţinut incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.7 alin.9 din Legea
nr.50/1990, potrivit cărora: „Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ
condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă
pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii actului, a unor
litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii -,
responsabilitatea aparţinând solicitantului.”
Prima instanţă a statuat că invocarea existenţei unui litigiu notat în CF nu poate fi
considerat refuz justificat potrivit art.7 din Legea 50/1991, în condiţiile în care solicitantul
autorizaţiei îşi asumă riscul consecinţelor ulterioare finalizării nefavorabile a litigiului cu privire
la imobilul pentru care se solicită autorizaţia de construire.
Este reală susţinerea recurentului în sensul că instanţa de fond nu a analizat incidenţa în
cauză a dispoziţiilor art.46 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009, deşi aceste prevederi au fost invocate prin
întâmpinare.
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Art.46 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 prevede că „În temeiul prevederilor art. 7 alin. (9) din Lege,
autoritatea administraţiei publice locale/competente, potrivit Legii, emitentă a autorizaţiei de
construire/desfiinţare, nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de
existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aparţinând solicitantului, aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti, privind imobilul - teren şi/sau construcţii -, situaţie în care
responsabilitatea revine exclusiv solicitantului, cu excepţia cazului în care litigiul a fost notat în
cartea funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant.”
Această dispoziţie din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, în vigoare
la data formulării cererii de eliberare autorizaţie de construire de către reclamant, are scopul de a
explicita prevederea legală cuprinsă în art. 7 alin. 9 din Legea nr. 50/1991, pe care şi-a întemeiat
instanţa de fond argumentaţia,. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
nr.839/2009 este un act administrativ cu caracter normativ ce se bucură de prezumţia de
legalitate, prezumţie ce nu a fost răsturnată în cauză, astfel că dispoziţia invocată de recurent are
deplină aplicabilitate.
Din interpretarea per a contrario a acestei prevederi, în situaţia în care litigiul a fost notat
în cartea funciară şi este evidenţiat în extrasul de carte funciară depus de solicitant – situaţie care
se regăseşte şi în cauza de faţă – responsabilitatea pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate
de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii privitoare la imobil, revine autorităţii
emitente.
Or, riscul ca pârâtul-recurent să suporte eventualele prejudicii decurgând din soluţionarea
defavorabilă pentru reclamant a litigiului notat în cartea funciară, justifică, în opinia instanţei,
refuzul autorităţii emitente de a elibera autorizaţia de construire în termen de 30 de zile de la data
formulării cererii, precum şi decizia de a amâna momentul analizării cererii până la data
soluţionării litigiului şi a radierii acestuia din cartea funciară.
În consecinţă, reţinând că refuzul pârâtului nu este unul nejustificat, în sensul dispoziţiilor
art. 8 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, Curtea urmează a admite recursul, a casa parţial
sentinţa recurată, şi a respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată, urmând a respinge,
în temeiul art.453 din Codul de procedură civilă, şi cererea reclamantului de acordare a
cheltuielilor de judecată de la prima instanţă ca nefondată.
Potrivit art.453 Cod procedură civilă, intimatul va fi obligat la plata către recurent a
cheltuielilor de judecată din recurs, reprezentând taxă de timbru.
5. Indemnizație de neconcurentă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea
stabilirii cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
Rezumat:
Indemnizaţia de neconcurenţă primită de reclamantă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute
de art. 21 din Codul muncii, deoarece, în cazul reclamantei, contractul de muncă nu a încetat, ci
a fost suspendat de drept până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, iar contraprestaţia
angajatorului nu a fost percepută ca o indemnizaţie lunară pe toată perioada de neconcurenţă,
ci ca o sumă globală plătită de angajator anterior suspendării contractului individual de muncă.
În consecinţă, Curtea apreciază că această indemnizaţie nu a fost acordată de angajator potrivit
legii, în sensul dispoziţiilor art. 3 alin. 3 din OUG nr. 111/2010.
(Decizia nr. 1707 din 27 martie 2018, dosar nr. 4929/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 6 iunie 2017 sub nr.
../86/2017, reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
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Socială prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a formulat contestaţie împotriva
deciziei nr. 14.. din 07.04.2017 din dosarul 3313....privind acordarea indemnizaţiei de creştere
copil în baza OUG nr. 111/2010, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună
recalcularea indemnizaţiei de creştere copil, prin valorificarea veniturilor nete obţinute din
indemnizaţia privind clauza de neconcordanţă, începând cu 15.02.2017, plata sumelor rezultate
din diferenţele dintre indemnizaţia în plată şi indemnizaţia cuvenită ca urmare a recalculării,
actualizate cu dobânda legală şi rata inflaţiei, precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 4530 din 2 noiembrie 2017, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta A., în
contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A., reiterând susţinerile din
cererea înregistrată la Tribunalul Suceava.
Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, intimata-pârâtă a apreciat că, întrucât în speţă
există o concurenţă a normelor de drept intern, respectiv Codul Muncii republicat şi Codul
Fiscal, acest conflict privind întâietatea unora dintre normele interne, a fost soluţionat corect de
către instanţa de fond, pornind de la principiul „Lex posterior generalis non derogat legi priori
specialis”. A arătat că, potrivit acestui principiu, legea generală mai recentă nu are prioritate faţă
de legea specială anterioară, dacă aceasta din urmă conţine reglementarea specială, iar legea mai
nouă nu conţine o prevedere referitoare Ia aplicarea legii în timp.
Astfel, a apreciat că instanţa de fond a aplicat în mod corect principiile de drept aferente
acestei instituţii juridice.
Privind reglementarea clauzei de neconcurenţă, Codul Muncii republicat în art. 2 1 - 2 4
prevede norme speciale de reglementare a clauzei de neconcurenţă, în schimb Codul Fiscal, prin
împrejurarea impozitării fiscale, nu prezintă relevanţă pentru reţinerea naturii salaríale a sumei
primită cu titlu de indemnizaţie de neconcurenţă, constituindu-se într-un avantaj material de
despăgubiri pentru restrângerea exerciţiului dreptului angajatului la libertatea alegerii locului de
muncă.
A precizat că atât timp cât printr-o normă specială legiuitorul a exclus natura salarială a
unui asemenea venit, nu se poate face abstracţie de voinţa astfel exprimată, rezultând că
stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului s-a făcut în mod corect, decizia emisă fiind
legală. De asemenea, indemnizaţia de neconcurenţă este postcontractuală, se plăteşte de
angajator pe o perioadă de maxim 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă în
cazurile prevăzute de lege.
Intimata a mai precizat că indemnizaţia de neconcurenţă nu poate fi plătită pe durata
existenţei contractului individual de muncă, nici în timpul executării şi nici în timpul suspendării
acestuia, ci se plăteşte de la încetarea contractului individual de muncă. Ori, în speţă, în mod
tendenţios, prin încălcarea normelor speciale din Codul muncii care reglementează clauza de
neconcurenţă, indemnizaţia de neconcurenţă a fost plătită de angajator în timpul suspendării
contractului individual de muncă pentru concediu de maternitate al recurentei-reclamante, cu
puţin timp înainte de acordarea concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani, cu scopul
obţinerii unei indemnizaţii pentru creşterea copilului consistentă.
Pentru aceste motive, a solicitat instanţei să respingă recursul şi să menţină sentinţa
recurată ca legală şi temeinică, întemeindu-şi întâmpinarea pe dispoziţiile art. 205 şi urm. din
Codul de procedură civilă.
Recurenta, formulând răspuns la întâmpinare, a făcut trimitere la instrucţiunile de aplicare
a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010, din
Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1471/2011, care la pct. A privind
condiţiile de eligibilitate prevede clar că „Pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului,
….singura modalitate de a beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului este realizarea de
venituri supuse impozitului pe venit, aşa cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010”.
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A arătat că la pct. C privind veniturile care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului, întrebarea nr. 1, cu referire la tichetele de masă, s-a precizat în mod clar
faptul că în acord cu definiţia de la art. 55 Cod fiscal „sunt considerate venituri din salarii toate
veniturile în bani şi/sau în natură, obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza
unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de
perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv
pentru incapacitate de muncă temporară”. A mai arătat că s-a prevăzut şi faptul că „sunt asimilate
salariilor şi orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilată salariilor în vederea
impunerii, în această categorie intrând şi tichetele de masă, tichetele de vacanţă, etc”, care, fiind
asimilate salariilor şi valoarea acestora fiind impozabilă, vor fi luate în considerare, după cum se
reţine în cuprinsul instrucţiunilor.
Concluzionând, a considerat că, prin raportare la instrucţiunile indicate în cuprinsul
Ordinului 1471/2011 este evident faptul că veniturile pe care recurenta le-a realizat în baza
clauzei de neconcurenţă, prevăzută în cuprinsul contractului de muncă, cu titlu de indemnizaţie
de neconcurenţă, şi care au fost supuse impozitării, trebuie luate în considerare la stabilirea
indemnizaţiei de creştere a copilului.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, ce se
subsumează cazului de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 Cod procedură civilă, Curtea
apreciază recursul formulat ca fiind neîntemeiat, pentru următoarele considerente:
Recurenta contestă atât actul administrativ emis de pârâtă, cât şi sentinţa primei instanţe,
invocând motivul de nelegalitate constând în interpretarea greşită a dispoziţiilor legale incidente,
interpretare potrivit căreia, în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea
copilului ,nu s-ar include în baza de calcul reprezentată de veniturile nete realizate în ultimele 12
luni, şi suma primită cu titlu de indemnizaţie de neconcurenţă.
Curtea reţine incidenţa dispoziţiilor legale invocate de recurentă în cuprinsul cererii de
recurs, şi anume art.2 alin.1 şi 2 din OUG nr.111/2010 şi ale art. 61 şi 76 din Codul Fiscal
(Legea nr. 227/2015).
Potrivit art. 2 din OUG nr. 111/2010: „(1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei
naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor,
venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului,
beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. (2) Cuantumul indemnizaţiei
lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni
din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.”
Din acest text de lege rezultă că, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare se iau în
calcul – în cazul reclamantei – veniturile din salarii sau asimilate salariilor realizate în ultimele
12 luni din ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului.
Conform art. 3 alin. 3 din acelaşi act normativ, „Pentru persoanele care realizează
venituri din salarii, solde/salarii din funcţie, venitul brut reprezintă salariul de bază,
indemnizaţii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate
salariilor acordate de angajator potrivit legii.”
Pornind de la sintagma „acordate de angajator potrivit legii”, Curtea urmează a analiza
dacă indemnizaţia de neconcurenţă invocată de recurentă îndeplineşte condiţiile prevăzute de
dispoziţia legală anterior enunţată.
Astfel, conform actului adiţional 1/31.10.2016 la contractul individual de muncă nr.40/
29.08.2011, angajatorul C. s-a obligat să plătească reclamantei o indemnizaţie de neconcurenţă
brută de 30.000 lei, respectiv 25200 lei net, cu achitarea impozitului reţinut la sursă de 16%, în
schimbul angajamentului reclamantei de a nu se angaja la o altă persoană cu activitate similară
biroului în jud. B. după revenirea din concediu de maternitate şi de creştere copil până la 2 ani.
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Prevederea legală aplicabilă instituţiei juridice a indemnizaţiei de neconcurenţă este
reglementată în art.21 din Codul muncii. Însă, potrivit acestui text de lege, clauza de
neconcurenţă, ce poate fi inserată în contractul individual de muncă fie la data încheierii lui, fie
pe parcursul executării acestuia, îşi produce efectele după încetarea contractului, când se
activează obligaţia angajatului de a nu presta o activitate care se află în concurenţă cu cea
prestată la fostul său angajator, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare, pe care
angajatorul se obligă să o plătească după data încetării contractului individual de muncă, pe toată
perioada de neconcurenţă.
Curtea observă aşadar că indemnizaţia de neconcurenţă primită de reclamantă nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.21 din Codul muncii, deoarece, în cazul reclamantei,
contractul de muncă nu a încetat, ci a fost suspendat de drept până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, iar contraprestaţia angajatorului nu a fost percepută ca o indemnizaţie lunară pe
toată perioada de neconcurenţă, ci ca o sumă globală plătită de angajator anterior suspendării
contractului individual de muncă.
În consecinţă, Curtea apreciază că această „indemnizaţie” nu a fost „acordată de angajator
potrivit legii”, în sensul dispoziţiilor art. 3 alin.3 din OUG nr.111/2010.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 76 alin. 1 şi alin. 2 lit. q) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, invocate de recurentă, acestea prevăd că: „1) Sunt considerate venituri din
salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori
nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport
de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la
care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri
din salarii şi asimilate salariilor.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri
de venituri, considerate asimilate salariilor: q) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de
angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă”.
Interpretând acest text de lege, Curtea reţine că indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă
un venit asimilat salariului şi ar putea fi inclusă în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului
indemnizaţiei de creştere copil, dar doar dacă îndeplineşte condiţia de a fi „plătită conform legii
de angajator”. Însă, în cazul reclamantei, această condiţie nu este îndeplinită, conform
considerentelor anterior expuse.
În consecinţă, criticile reclamantei nefiind întemeiate, Curtea urmează a respinge recursul
ca nefondat.
6. Decizie ANRP de revocare a hotărârii de acordare despăgubiri în temeiul legii nr.
290/2003. Posibilitatea de revocare după intrarea în circuitul civil a hotărârii de acordare a
despăgubirilor.
Rezumat:
Art. 17 alin. (4) lit. h din H.G. nr. 1120/2006 prevede posibilitatea vicepreședintelui
ANRP de a solicita revocarea actelor administrative emise de comisiile județene, însă această
dispoziție legală trebuie interpretată prin raportare la prevederile Legii nr. 554/2004, care
cuprinde normele generale aplicabile în materia contenciosului administrativ, ce vin în
completarea normelor speciale, dacă nu există o prevedere expresă de derogare. Din
interpretarea art. 1 alin. 6 din Legea nr. 554/2004 în ce privește revocarea actelor
administrative, rezultă că un act administrativ ce a intrat în circuitul civil și a produs efecte
juridice nu mai poate fi revocat de emitent, ci anularea lui poate fi dispusă doar prin hotărâre
judecătorească.
(Decizia nr. 2506 din 14.06.2018, dosar nr. 3825/40/2017)
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Hotărârea:
Prin cererea înregistrată sub nr..../40/2017 pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal în data de 22.09.2017, reclamantul A. a solicitat
anularea Deciziei nr. 2969/08.12.2016 emisă de Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor- Direcţia pentru Aplicarea Tratatelor Internaţionale, cu obligarea acesteia la plata
cheltuielilor de judecată.
Tribunalul Botoşani, prin sentinţa nr. 1975/07.12.2017, a admis acţiunea, a anulat Decizia
nr. 2969 din data de 08.12.2016 emisă de pârâtă, numai în ceea ce îl priveşte pe reclamantul A. şi
a obligat pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1650 lei,
reprezentând onorariu de avocat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor a promovat recurs, criticând-o pentru nelegalitate.
Recurenta consideră că instanţa de fond a concluzionat în mod eronat că, odată încasate
sumele stabilite ca despăgubiri, Hotărârea nr. 232/30.05.2007 prin care a fost admisă cererea
formulată de reclamantul A., stabilindu-se cu titlu de despăgubiri suma de 479.247 lei pentru
bunurile deţinute în proprietate de către autorii B. şi C., în localitatea X., fosta U.R.S.S.,
abandonate şi sechestrate ca urmare a refugiului, şi-a produs efectele, iar aceasta nu mai poate fi
revocată, susţinând că, în cauza de faţă posibilitatea revocării actului administrativ este
reglementată de H.G. nr. 1120/2006 modificată prin H.G. nr. 57/2008, art. 17 lit. h, care
reglementează modalitatea prin care se poate solicita revocarea actelor administrative emise cu
greşita aplicare a Legii nr. 290/2003.
Recurenta arată că a verificat actele existente la dosarul format la Instituţia Prefectului
Municipiului Bucureşti şi în baza cărora a fost emisă Hotărârea nr. 232/2007, iar din analiza
dosarului a constatat că Hotărârea nr. 232/2007 a fost emisă fără a fi respectate prevederile Legii
nr. 290/2003, deoarece nu se face dovada deportării autorilor şi nici dovada dreptului de
proprietate asupra bunurilor pentru care s-au solicitat despăgubiri şi, având în vedere că, dosarul
nu a fost completat cu actele solicitate, în conformitate cu prevederile art. 17 afin. (4) lit. h din
H.G. nr. 1120/2006, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
290/2003, a emis Decizia nr. 2969 din 28.12.2016 (a cărei anulare se solicită în prezentul dosar),
prin care a propus reanalizarea dosarului constituit la Comisia Judeţeană D. de aplicare a Legii
nr. 290/2003 în baza căruia a fost emisă Hotărârea nr. 232/30.05.2007.
Având în vedere Decizia nr. 2969/28.12.2016, în data de 24.05.2016 Comisia
Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a emis Hotărârea nr. 876 din
01.03.2017 prin care a fost revocată Hotărârea nr. 232/30.05.2007 şi respinsă cererea formulată
de reclamantul A. prin care solicita despăgubiri.
Recurenta critică şi obligarea sa la plata sumei de 1.650 lei cheltuieli de judecată către
reclamant, solicitând instanţei de recurs cenzurarea soluţiei primei instanţe, în sensul înlăturării
ori diminuării corespunzătoare a acestora, proporţional cu gradul de dificultate şi munca prestată
efectiv în prezenta cauză, invocând prevederile art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă
care instituie o limitare în ceea ce priveşte onorariul de avocat.
Prin întâmpinare, intimatul-reclamant solicită respingerea recursului ca nefondat, poziţia
sa fiind evocată cu ocazia dezbaterilor şi consemnată în preambulul hotărârii.
Notează reclamantul că, aşa cum a arătat şi prin cererea introductivă, prin Hotărârea nr.
232 emisă la data de 30.05.2007 de Comisia Judeţeană D. pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a
fost aprobată cererea nr. 634/27.04.2004 prin care a solicitat despăgubiri pentru bunurile avute în
proprietate de bunicii B. și C., situate în localitatea X., fosta URSS. La 28.03.2014 i-a fost
achitată de către ANRP întreaga sumă ce i se cuvenea ca despăgubiri, în cuantum de 319.588,59
lei, conform extrasului de cont depus la dosar. Aşadar la 28.03.2014 actul administrativ constând
în Hotărârea nr. 232/30.05.2007 a Comisiei Judeţene D. pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 și-a
produs efectele, intrând astfel în circuitul civil, circumstanţe în raport de care Decizia nr.
2969/08.12.2016 a ANRP prin care s-a dispus reanalizarea dosarului reclamantului în vederea
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revocării Hotărârii nr. 232/30.05.2007, a fost emisă cu încălcarea şi a dispoziţiilor art. l alin. (6)
din Legea nr. 554/2004.
Analizând recursul declarat, ale cărui motive de critică se subsumează prevederilor art.
488 alin.(1) pct. 8 Cod procedură civilă, Curtea reține următoarele:
Recurenta a invocat motivul de casare prev. de art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod procedură
civilă arătând că hotărârea instanței de fond a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept
material atunci când s-a apreciat că nu mai poate fi revocată hotărârea prin care au fost acordate
despăgubirile reclamantului.
Prin cererea de recurs formulată recurenta a arătat că potrivit art. 17 alin. (4) lit. h din
H.G. nr. 1120/2006 are competența de a propune reanalizarea de către comisiile județene sau a
mun. București a actelor administrative emise în aplicarea Legii nr. 290/2003 atunci când
constată încălcarea prevederilor Legii nr. 230/2003 modif. solicitând revocarea actelor emise.
De asemenea, recurenta a apreciat că din interpretarea dispozițiilor Legii contenciosului
administrativ rezultă că atunci când emitentul unui act administrativ sau superiorul ierarhic
descoperă o ilegalitate sau motiv de inoportunitate poate emite un nou act, chiar dacă este
vătămător pentru petent.
Examinând susținerea recurentei, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, se
constată că într-adevăr art. 17 alin. (4) lit. h din H.G. nr. 1120/2006 prevede posibilitatea
vicepreședintelui ANRP de a solicita revocarea actelor administrative emise de comisiile
județene, însă această dispoziție legală trebuie interpretată prin raportare la prevederile Legii. nr.
554/2004 modif., care cuprinde normele generale aplicabile în materia contenciosului
administrativ, ce vin în completarea normelor speciale, dacă nu există o prevedere expresă de
derogare.
Pe cale de consecință, norma specială invocată de recurentă se completează cu regulile
generale în ceea ce privește revocarea actelor administrative, fiind aplicabil principiul potrivit
căruia un act administrativ ce a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice nu mai poate fi
revocat de emitent, ci anularea lui poate fi dispusă doar prin hotărâre judecătorească, după cum
rezultă din interpretarea art. 1 alin. 6 din Legii nr. 554/2004 modif.
Cum în prezenta cauză Hotărârea nr. 232/30.05.2007 emisă de Comisia Județeană D.
pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice,
reclamantul încasând sumele cuvenite în temeiul acesteia, recurenta nu mai poate propune
analizarea de către comisia emitentă a actului cu posibilitatea revocării hotărârii deoarece măsura
nu este conformă dispozițiilor generale aplicabile.
Argumentul recurentei că există o libertate de apreciere a comisiei județene în ceea ce
privește dispunerea revocării nu poate determina o altă soluție deoarece măsura propusă este
contrară dispozițiilor legale, nemaifiind posibilă revocarea actului.
Susținerea recurentei că revocarea unui act administrativ este permisă de legiuitor chiar
dacă se aduce o vătămare petentului este corectă, însă această revocare trebuie să intervină
înainte ca actul administrativ să intre în circuitul civil și să producă efecte juridice.
În ceea ce privește solicitarea recurentei de reducere a sumei de 1650 lei acordată cu titlu
de cheltuieli de judecată de către instanța de fond, Curtea constată că este neîntemeiată deoarece
munca prestată de apărător în fața instanței de fond justifică onorariul acordat.
Având în vedere aspectele reținute anterior, se constată că hotărârea instanței de fond a
fost dată cu respectarea normelor de drept material, nefiind întemeiat motivul de casare prev. de
art. 488 alin. (1) pct. 8 C.pr.civ., astfel că, în temeiul art. 496 C.pr.civ., Curtea urmează să
respingă recursul, ca nefondat.
În temeiul prevederilor art. 494 C.pr.civ. corob. cu art. 453 C.pr.civ. instanţa de control
va obliga recurenta, care a căzut în pretenții, la plata către intimat a sumei de 1500 RON, cu titlu
de cheltuieli de judecată din recurs, reprezentând onorariu de avocat, redus prin raportare la
complexitatea cauzei, respectiv la activitatea desfăşurată de avocat în acest stadiu procesual,
potrivit art. 451 alin. (2) C.pr.civ.
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7. Excepția de nelegalitate. Inadmisibilitatea excepției în condițiile în care nu s-a
contestat în procedură administrativă actul atacat.
Rezumat:
Potrivit art. 30 din Legea nr. 284/2010 şi art. 7 din Legea nr. 285/2010 împotriva
măsurilor dispuse de către ordonatorii de credite în soluţionarea contestaţiilor formulate în
legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a soldelor
funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază, persoana nemulţumită se poate adresa instanţei
de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente conform legii, în
termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Potrivit acestei
reglementări, actul administrativ susceptibil de control de legalitate în faţa instanţei de
contencios administrativ, fie pe cale principală, în condiţiile art. 1 şi 8 din Legea nr. 554/2004,
fie pe calea incidentală a excepţie de nelegalitate în condiţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, îl
reprezintă răspunsul ordonatorului de credite dat în soluţionarea contestaţiei administrative. Ca
urmare, excepţia de nelegalitate apare ca inadmisibilă în măsura în care nu s-a formulat
contestaţie administrativă.
(Decizia nr. 2562 din 18.06.2018, dosar nr. 7754/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 21.11.2017, sub nr. .../86/2017, reclamanta A. a solicitat în
contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă B. ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună: obligarea pârâtei să achite diferenţa de drepturi
salariale între cele cuvenite şi cele încasate de la data de 01.01.2011 la zi, rezultate din
recalcularea sporurilor cu caracter permanent de care beneficiază prin raportare la salariul de
bază care include drepturile băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003,
OG nr. 29/2004, a Legii nr. 116/2004, Ordinul MMFP nr.89/2011, sume actualizate cu indicele
de inflaţie la data plăţii efective, plus dobânda legală de exigibilitatea diferenţelor de drepturi
până la plata acestora; să fie obligată pârâta să emită în favoarea sa o nouă decizie de stabilire a
drepturilor salariale în sensul includerii în salariul de bază a drepturilor băneşti prevăzute de
art.14 alin.1 din Legea nr. 285/2010 şi calculării sporurilor de caracter permanent în raport de
salariul de bază astfel stabilit.
Prin sentinţa nr. 184/1.02.2018, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a admis acţiunea având ca obiect „drepturi băneşti- obligaţie de a face” formulată de
reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
B., a respins prescripţia dreptului la acţiune, a constatat nelegalitatea deciziei nr. 33/31.01.2011
emisă de A.J.O.F.M., a obligat pârâta să emită decizie de stabilire a drepturilor salariale în sensul
includerii în salariul de bază a drepturilor băneşti prevăzute de art.14 alin.1 din Legea nr.
285/2010 şi să calculeze sporurile cu caracter permanent de care beneficiază reclamanta și a
obligat pârâta să plătească reclamantei diferenţele de drepturi salariale între cele cuvenite şi cele
încasate, de la 01.01.2011 la zi, sumă actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective,
plus dobânda legală de la data exigibilităţii diferenţelor de drepturi până la plata acestora.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că sentinţa recurată a fost dată cu aplicarea greşită a
normelor de drept material, în cauză fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin.(l),
pct.8 din Cod procedură civilă.
În mod nelegal instanţa de fond, prin sentinţa recurată, a respins prescripţia dreptului la
acţiune, a constatat nelegală Decizia nr. 33/31.01.2011 emisă de AJOFM, a obligat AJOFM să
emită decizie de stabilire a drepturilor salariale în sensul includerii în salariul de bază a
drepturilor băneşti prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 şi să plătească reclamantei
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diferenţele de drepturi salariale între cele cuvenite şi cele încasate, de la 01.01.2011 la zi, sumă
actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, plus dobânda legală de la data
exigibilităţii diferenţelor de drepturi până la plata acestora.
1. Faţă de prescripţia dreptului la acţiune, instanţa de fond nu a analizat suficient
întocmirea şi emiterea Deciziei nr. 33/31.01.2011 a AJOFM, menţionând doar că „au fost
încălcate dispoziţiile legale la emiterea deciziei nr. 33/31.01.2011” nespecificând cu exactitate
care au fost dispoziţiile legale ce au fost încălcate de către AJOFM, neluând în considerare faptul
că data la care reclamanta s-a adresat instanţei, atât termenul de prescripţie cât şi termenul de
decădere reglementate de Legea nr. 554/2004, erau împlinite.
Faptul că instanţa de fond a invocat în considerentele hotărârii, citând art.4 din Legea nr.
554/2004, nu explică şi nu rezultă care au fost dispoziţiile legale încălcate la emiterea deciziei nr.
33/31.01.2011 şi în ce anume constă nelegalitatea acestei decizii.
Decizia sus menţionată a fost emisă în ianuarie 2011, iar la articolul 2 din Decizie se
menţionează că poate fi contestată în condiţiile art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea
în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
Decizia nu a fost contestată nici în termenul de 5 zile şi nici în termenul de 30 de zile
menţionat mai sus. Prin urmare, la data la care reclamanta s-a adresat instanţei, atât termenul de
prescripţie cât şi termenul de decădere reglementate de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, în care aceasta putea să solicite anularea actelor administrative
individuale avute în vedere în cererea de chemare în judecată, erau împlinite.
Dispoziţiile exprese ale alin.(2) al art. 11 din Legea nr. 554/2004 prevăd că pentru motive
temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă şi peste termenul
prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la
cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.
Astfel cum prevede expres alin. (5), termenul prevăzut la alin. (1) este termen de
prescripţie, iar termenul prevăzut la alin. (2) este termen de decădere.
Pentru considerentele arătate şi având în vedere prevederile art. 246 alin. (1) coroborate
cu cele ale art. 247 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat admiterea excepţiei prescripţiei
dreptului la acţiune al reclamantei, excepţie care, în opinia pârâtei, poate fi soluţionată pe baza
dovezilor existente la dosarul cauzei.
Pe fondul cauzei a solicitat a se constata şi a se reţine că la data de 01.01.2011 a intrat în
vigoare Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice. Conform art. 1 alin. (1) din Lege, începând cu 1.01.2011, cuantumul brut al salariilor de
bază/ soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum
au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează
cu 15%. Conform alin. (3) al aceluiaşi articol cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1)
şi (2) se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în
muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în specialitate, dobândite în condiţiile legii până la
31.12.2010.
Conform dispoziţiilor exprese ale alin. (5) din acelaşi articol, în salariul de bază,
indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază
aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru
nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv
din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu,
acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite
prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările
ulterioare, şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu
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sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizaţia de
încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă
la creşteri salariale, altele decât cele prevăzute de lege.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din OUG 1/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, în salariile de bază ale funcţiilor de execuţie şi ale funcţiilor de conducere este cuprins
în toate cazurile sporul de vechime în muncă în cuantumul avut în luna decembrie 2009. În
situaţia în care în cursul anului personalul de conducere şi execuţie îndeplineşte condiţiile pentru
trecerea într-o altă tranşă de vechime, se acordă tranşa corespunzătoare vechimii prin aplicarea
procentului la salariul de baza aferent funcţiei din decembrie 2009.
Astfel cum prevede art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările
ulterioare, salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu nivelul de pregătire
profesională, experienţă şi răspunderea în muncă, precum şi nivelul de complexitate a activităţii
specifice fiecărui post.
Potrivit alin.(2) al articolului invocat, în cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se
diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată şi pe
trepte profesionale în cadrul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii
salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu
experienţa acesteia în muncă. Dispoziţiile alin.(3) al aceluiaşi articol prevăd ca în cadrul fiecărui
grad sau al fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5
gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepţia
funcţiilor publice, unde se utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare.
Dispoziţiile exprese ale art. 22 din Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare,
prevăd că sporurile, majorările precum şi indemnizaţiile de conducere care, potrivit acestei legii,
sunt incluse în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare,
după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la aceeaşi lege.
Astfel cum prevăd dispoziţiile exprese ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 285/2010
începând cu data de 1.01.2011, pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
care beneficiază de drepturi băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al O.G. nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
salariile de bază, prevăzute la art. 1 alin. (1), se calculează prin includerea în acestea a nivelului
mediu a acestor drepturi băneşti aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcţie publică, pe
categorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcţie contractuală, în funcţie de
nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.
Începând cu 01.01.2011, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice care beneficiază de drepturi băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al O.G. nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv de aşa numitele „stimulente” la care fac referire reclamanţii în acţiunea, cuantumul brut
al salariilor de bază include printre altele, ca elemente distincte, sporurile şi indemnizaţiile, care
potrivit Legii cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază,
printre care, sporul de vechime, precum şi nivelul mediu al respectivelor drepturi băneşti
(„stimulente”) aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcţie publică, pe categorii, clase şi
grade profesionale. Aplicând prevederile legale invocate a considerat că drepturile salariale ale
reclamantei au fost stabilite în mod corespunzător în concordanţă cu legislaţia în vigoare la
momentul respectiv.
Pentru toate considerentele arătate, a solicitat admiterea recursului astfel cum a fost
formulat şi modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii reclamantei ca nefondată.
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Prin întâmpinarea depusă la data de 29 mai 2018 reclamanta a solicitat respingerea
recursului şi menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală pentru următoarele motive:
Raportat la dispoziţiile legale evocate şi în urma probatorului administrat, Tribunalul
Suceava a constatat faptul ca recurenta-pârâtă a aplicat eronat dispoziţiile art. 14 din Legea nr.
285/2010 deoarece valoarea medie a stimulentelor nu a fost inclusă în salariul de bază,
reclamanta fiind astfel prejudiciată.
Sentinţa civilă nr. 184 din 1 februarie 2018 pronunţată de Tribunalul Suceava este
temeinică, aplicarea normelor de drept material la situaţia de fapt reţinută fiind una corectă.
În ceea ce priveşte normele legale invocate de către pârâta în susţinerea recursului,
prevederile cuprinse în Legea nr. 283/2011 art. II - art. 11 alin. 1. O.U.G. nr. 84/2012 art. 2,
O.U.G. nr. 103/2013, art. 3. O.U.G. nr. 83/2014, art. 3. O.U.G. nr. 57/2015, art. 5. O.U.G. nr.
99/2016, art. 4 O.U.G. nr. 9/2017, art. 1 trebuie interpretate în sensul că pentru anii 2012, 2013.
2014, 2015, 2016 şi 2017 legiuitorul nu a exclus de la stabilirea individualităţii valorice a
salariului de baza stimulentele.
Legiuitorul a exclus doar „indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor
de baza şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare”, care, într-adevăr, se
stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază, conform prevederilor art. 14
din Legea nr. 285/2010 (stimulentul mediu).
Prevederile menţionate se referă la drepturile care se acordă în funcţie de salariul de bază
şi pentru care s-a prevăzut de legiuitor că nu se aplică asupra stimulentului mediu introdus
conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010. În cazul reclamantei, aceste prevederi legale
restrictive se referă strict la acordarea sporului pentru condiţii periculoase vătămătoare). Prin
urmare, sporul (gradaţia) de vechime, ca element component al salariului de bază, se calculează
la o bază nediminuată, incluzând şi stimulentul mediu (art. 14 alin. 1 din Legea nr. 285/2010).
Faptul că sporul (gradaţia) de vechime este componentă a salariului de bază rezultă din
dispoziţiile Legii nr. 285/2010, actualizată, privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, în care se menţionează că începând cu anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi
coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzut în anexele la Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (art. 4 alin. 2),
prevedere care a fost menţinută pe toată perioada 2011-2017.
Astfel, în condiţiile în care elementele salariului de baza includ şi sporul (gradaţia) de
vechime, care se calculează prin aplicarea de cote procentuale, ar fi ilogic ca din baza de calcul
să fie eliminat stimulentul mediu ca element al salariului de bază, întrucât, dacă legiuitorul ar fi
avut în intenţie să impună restricţii la calculul salariilor de bază, atunci nu ar fi introdus
stimulentul mediu în acest salariu şi l-ar fi păstrat ca un element separat de acesta.
Categoriile de drepturi la care se referă prevederile legale restrictive anterior menţionate
se identifică din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului bugetar.
Potrivit art. 20 alin. 1 din legea menţionată, „sporurile, indemnizaţiile, primele şi
compensaţiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute
în anexele 1-VIII”. Reclamanta, în calitate de funcţionar public, se încadrează în ANEXA I Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, categoria „ Funcţionari publici”.
La cap. 1 lit. B al anexei 1, art. 1 şi art. 7 din legea menţionată se prevede că funcţionarii
publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, indemnizaţii pentru
activităţi suplimentare şi alte drepturi care nu sunt de natură salarială. Prin urmare, doar sporul
pentru condiţii periculoase (vătămătoare) este nominalizat şi numai acesta se încadrează în
categoria drepturilor pentru care există prevederi restrictive în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
şi 2017. Astfel, sporul (gradaţia) de vechime, ca element component al salariului de bază, se
calculează la o bază nediminuată, incluzând şi stimulentul mediu (art. 14 alin. 1 din Legea nr.
285/2010).
Mai mult, potrivit art. VI din O.U.G. nr. 65/2014, „Art. VI - În sensul art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din
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fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma
„cuantumul brut al salariilor de bază” se înţelege cuantumul brut al salariilor de bază care
cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea
nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art.
10 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, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost
majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind
aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 182/2012”.
În mod corect Tribunalul Suceava a respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune
raportat la dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 554/2004, temeinicia excepţiei de nelegalitate fiind
efectul constatării încălcării prevederilor legale la emiterea deciziei nr. 33/31.01.2011.
Atât timp cât decizia nr. 33/31.01.2011 nu a fost atacată pe cale principală, ci pe cale de
excepţie şi, neexistând un termen în care poate fi invocată excepţia de nelegalitate cu privire la
un act administrativ cu caracter unilateral, interpretare care se impune în considerarea naturii
excepţiei de nelegalitate, de apărare de fond care poate fi invocată oricând, având în vedere şi art.
4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia 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, nu sunt date motive de admitere a
excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune faţă de limitele investirii instanţei.
Concluzionând, a solicitat respingerea recursului declarat şi menţinerea hotărârii
judecătoreşti recurate ca temeinică şi legală.
Analizând recursul, ale cărui motive se circumscriu celor prevăzute la art. 488 pct. 5 şi 8
Codul de procedură civilă, Curtea constată că este întemeiat pentru considerentele ce urmează:
În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a deciziei nr. 33/31.01.2011, se reţine că
excepţia prescripţiei nu este dată din moment ce conform art. 4 din Legea nr. 554/2004
nelegalitatea unui act administrativ individual poate fi cercetată pe cale incidentală oricând în
cadrul unui proces.
Însă, faţă de argumentele aduse de partea recurentă, Curtea observă că de fapt ceea ce se
invocă nu priveşte exercitarea tardivă a excepţiei de nelegalitate, ci inadmisibilitatea acesteia în
condiţiile în care reclamanta nu a contestat în termen în procedură administrativă actul pe care
urmăreşte să îl înlăture în procedura pendinte.
Într-adevăr, potrivit art. 30 din Legea nr. 284/2010 şi art. 7 din Legea nr. 285/2010
împotriva măsurilor dispuse de către ordonatorii de credite în soluţionarea contestaţiilor
formulate în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a
soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază, persoana nemulţumită se poate adresa
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente conform
legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.
Rezultă aşadar că actul administrativ susceptibil de control de legalitate în faţa instanţei
de contencios administrativ, fie pe cale principală, în condiţiile art. 1 şi 8 din Legea nr. 554/2004,
fie pe calea incidentală a excepţie de nelegalitate în condiţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, îl
reprezintă răspunsul ordonatorului de credite dat în soluţionarea contestaţiei administrative.
Cum reclamanta nu a formulat contestaţie administrativă şi nu se poate prevala de un
răspuns care să poată fi atacat în faţa instanţelor de contencios, excepţia de nelegalitate apare ca
inadmisibilă.
Rezultă că art. 4 din Legea nr. 554/2004 putea fi invocat de reclamanta-intimată pentru a
repune în discuţie modalitatea anterioară de stabilire a salariului, dar nu direct, în ceea ce
priveşte decizia nr. 33/31.01.2011, ci numai în ceea ce priveşte răspunsul dat contestaţiei
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administrative, care, în situaţia ce interesează cauza, nu reprezintă o condiţie pentru exerciţiul
dreptului la acţiune în sensul art. 193 C.p.c., ci chiar obiectul controlului de legalitate exercitat
de instanţa de contencios administrativ.
Acestea fiind spuse, Curtea constată că prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004 au fost
interpretate şi aplicate greşit de tribunal, excepţia de nelegalitate a deciziei nr. 33/31.01.2011
urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.
În continuare, Curtea constată că reclamanta-intimată a invocat prin cererea introductivă
greşita stabilire a cuantumului salariului începând cu 01.01.2011 motivat de faptul că sporurile
cu caracter permanent nu au fost calculate cu includerea sumelor cuvenite potrivit OG nr.
92/2003, OG nr. 29/2004 şi OMMFP nr. 89/2011.
Într-adevăr, drepturile băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul OG nr.
92/2003 şi OG nr. 29/2004 au fost introduse în salariul de bază în temeiul art. 14 din Legea nr.
285/2010, invocat de reclamanta-intimată, potrivit căruia: „(1) Începând cu data de 1 ianuarie
2011, pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de drepturi
băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
salariile de bază, prevăzute la art. 1 alin. (1), se calculează prin includerea în acestea a nivelului
mediu a acestor drepturi băneşti aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcţie publică, pe
categorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcţie contractuală, în funcţie de
nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale”.
Însă, pe de altă parte, conform art. 11 din OUG nr. 80/2010, astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 283/2011: „În anul 2012, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările
salariilor de bază şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a
lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr.
285/2010 şi ale art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.”
Totodată, în anul 2013 salarizarea personalului din sectorul bugetar s-a menţinut la
nivelul acordat pentru luna decembrie 2012, conform art. 2 din OUG nr. 84/2012 privind
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Pe cale consecinţă, chiar dacă drepturile băneşti acordate din fondurile constituite în
temeiul OG nr. 92/2003 şi al OG nr. 29/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
116/2004, au fost incluse în salariul de bază începând cu luna ianuarie 2011, prin intrarea în
vigoare a Legii 283/2011, respectiv a OUG nr. 84/2012, a fost înlăturată în mod expres
includerea stimulentelor anterior menţionate în baza de calcul pentru aplicarea sporurilor
prevăzute în actele normative în vigoare, aceasta fiind interpretarea dată şi acceptată în mod
unanim în prezent de Curtea de Apel Suceava.
Faţă de cele ce preced, văzând prevederile art. 496 alin. 2 C.p.c. Curtea va admite
recursul şi, casând în parte sentinţa recurată, va respinge cererea de chemare în judecată ca
neîntemeiată.
8. Motivare act administrativ. Motivarea trebuie să fie adecvată actului emis,
amploarea și detalierea motivării depind de natura actului adoptat, iar cerințele pe care
trebuie să le îndeplinească motivarea depind de circumstanțele fiecărui caz.
Rezumat:
Motivarea reprezintă o obligație generală a autorității publice aplicabilă oricărui act
administrativ și care îndeplinește un dublu rol: acela de transparență în profitul beneficiarului
actului, precum și acela de a conferi instanței un instrument eficient în vederea realizării
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controlului judiciar, având astfel posibilitatea de a verifica elementele de fapt și de drept care
au stat la baza emiterii actului administrativ. Aceasta nu înseamnă transformarea obligaţiei de
motivare instituită în sarcina organului administrativ, într-una limitată exclusiv unei anume
forme sau acordarea unei priorităţi acesteia din urmă şi ignorarea scopului pentru care ea a
fost instituită: acela de a se asigura garanția respectării legalității și a drepturilor cetățenilor, la
emiterea unui act administrativ prin aceea că acestea trebuie să permită cetățeanului cu un nivel
mediu de pregătire să înțeleagă aspectele ce i se impută prin acestea.
(Decizia nr. 2577 din 18.06.2018, dosar nr. 4757/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. ../86/2017 din data de 30.05.2017 reclamanţii A. şi B. în
contradictoriu cu pârâtul Consiliul local al comunei C., au solicitat anularea Hotărârii Consiliului
Local C. cu nr. 35 din data de 29.03.2017 în ceea ce priveşte rezilierea contractelor de
concesiune nr. 904/2012, nr. 865/2012 şi nr. 986/2015.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr. 5293/20.12.2017, a admis acţiunea formulată de
reclamanţi şi a anulat HCL nr. 35/29.03.2017 emisă de pârât în ceea ce priveşte rezilierea
contractelor de concesiune nr. 904/22.02.2012 încheiat de reclamant A. cu Primăria comunei C.,
nr. 865/21.02.2012 şi nr. 986/11.03.2015 încheiat de reclamant B. cu Primăria comunei C.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, pârâtul a declarat recurs, criticând-o pentru
nelegalitate. În motivarea cererii arată că acţiunea reprezintă un litigiu apărut în legătură cu
încetarea contractelor de concesiune. Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c) şi art. 10 din Legea nr.
554/2004, doar litigiile privind contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect
punerea în valoare a bunurilor proprietate publică se soluţionează de secţia de contencios a
tribunalului. Prin urmare, actele autorităţilor publice locale care vizează domeniul privat nu sunt
acte de drept administrativ şi revine instanţei cu competenţă generală, potrivit art. 94 Cod
procedură civilă, respectiv judecătoriei, dreptul de soluţiona litigiul. În acest sens este şi decizia
nr. 3681 din 17.09.2010 a Î.C.C.J. - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Având în vedere
obiectul cererii reconvenţionale, în mod nelegal s-a dispus disjungerea acesteia, pentru
asigurarea unei bune judecăţi impunându-se judecarea împreună a cererilor.
Pentru aceste motive consideră că Tribunalul Suceava nu este competent material să
soluţioneze cauza şi, în temeiul disp. art. 498 alin. 2 teza finală rap. la art. 497 Cod procedură
civilă, se impunea admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi trimiterea dosarului
Judecătoriei Fălticeni pentru judecarea împreună a cererilor de anulare a HCL şi a cererii de
constatare a nulităţii contractelor de concesiune.
De asemenea, încheierea de şedinţă din 23.11.2017 este nelegală, în mod greşit fiind
respinsă cererea de suspendare a judecăţii cererii în anulare până la soluţionarea cererii
reconvenţionale. Cu privire la cererea de suspendare, instanţa de fond a reţinut că „nulitatea
contractelor de concesiune, chiar dacă ar putea prezenta vreo legătură cu prezentul litigiu nu
poate influenţa soluţia din contencios administrativ şi nici invocată cu putere de lucru judecat în
litigiu pendinte". Prin decizia nr. 1954 din 30 mai 2014 pronunţată în recurs de Secţia a II-a
civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a statuat că obligaţia de motivare a unei hotărâri
trebuie înţeleasă ca un silogism logic, de natură a explica inteligibil hotărârea luată, în condiţiile
în care în conformitate cu disp. art. 1254 Cod civil, contractul lovit de nulitate absolută este
considerat a nu fi fost niciodată încheiat, dispunerea constatării nulităţii contractului de
concesiune atrage lipsirea de obiect a cererii de anulare a hotărârii de consiliu local ce îl denunţă
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale.
Se mai susţine că sentinţa nr. 5293/20.12.2017 a Tribunalului Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal este dată cu încălcarea normelor de drept material, în sensul
disp. art. 488 pot 8 Cod procedură civilă. Motivul de nelegalitate constă în adăugarea la lege,
considerentele instanţei de fond vizând condiţii pentru adoptarea hotărârilor de consiliul local
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neprevăzute de legislaţia incidenţă (art. 36, art. 44 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, art. 2
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004) şi care nu atrag nulitatea actului administrativ.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 35/29.03.2017, anulată în parte de prima instanţă,
întruneşte cerinţele legale şi de motivare necesare şi suficiente pentru valabilitatea actului,
permiţând reconstituirea raţionamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la adoptarea
acestuia. Elementul fundamental al caracterului suficient al motivării actului administrativ este
cel al legalităţii, fiind suficientă motivarea care arată aplicarea legilor în vigoare în momentul
adoptării actului, capabilă să explice soluţia aleasă de administraţie.
Este adevărat că administraţia publică trebuie să se conformeze în prescripţiile legii, să se
încadreze în aceste limite. însă, în situaţia inexistenţei unor norme juridice precise ce trebuie
respectate, contrar aprecierilor instanţei de fond, aceste limite nu presupun o încorsetare a
acţiunilor administraţiei.
Referitor la aprecierea instanţei că nu ar fi fost nerespectate disp. art. 44 alin. 1 din Legea
nr. 215/2001, din actul administrativ atacat, raportul nr. 2168/28.03.2017 al Compartimentului de
specialitate al Comunei C. şi expunerea de motive a Primarului Comunei C. nr. 2026/28.03.2017
rezultă îndeplinirea procedurii legale de adoptare a hotărârii.
În litigiu sunt pajişti proprietate privată a Comunei C., iar în perioada 21.02.2012 22.02.2012, când au fost încheiate contractele de concesiune nr. 904 şi 865 era incidenţă Legea
nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. La art. 15 din Legea nr.
214/2011 se prevede că intră în atribuţia consiliului local scoaterea la licitaţie şi încheierea
contractelor de concesiune a pajiştilor comunale.
La data încheierii contractului nr. 986 din 11.03.2015 încheiat cu B., organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor este reglementată de O.U.G. nr. 34/2013. La art. 9 alin. 2
din O.U.G. nr. 34/2013, forma în vigoare la 11.03.2015 se prevedea: Pentru punerea în valoare
a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru
folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu
hotărârile consiliilor locale. în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau
juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condicile legii,
pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în
exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
În conformitate cu disp. art. 36 alin. 2 lit. c) şi alin. 5 din Legea nr. 215/2001, în
exercitarea atribuţiilor privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, consiliul
local hotărăşte concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei.
Faţă de această împrejurare, consiliul local este entitatea juridică ce are dreptul să
rezilieze contractele de concesiune, prin reziliere unilaterală, fără a fi necesară introducerea unei
acţiuni în justiţie. De asemenea, arată că la momentul încheierii contractelor în litigiul Consiliul
Local al Comunei C. era dizolvat şi, până la constituirea noului consiliu local, art. 55 alin. 8 din
Legea nr. 215/2001 prevede că primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul unităţii administrativteritoriale va rezolva „problemele curente" ale comunei, însă, dată fiind limitarea adusă la acel
articol „potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii". Practic, în perioada în care
consiliul local este dizolvat, primarul nu poate îndeplini alte atribuţii decât cele prevăzute în
sarcina sa de Legea nr. 215/2001.
Or, cu nerespectarea prevederilor legale pentru încheierea valabilă, fără a exista o
hotărâre a consiliului local în acest sens, Primarul Comunei C. a dispus concesionarea pajiştilor
din domeniul privat încălcând dispoziţiile instituite pentru ocrotirea interesului general al
comunei, precum şi cele privind atribuţiile prevăzute de lege în sarcina sa. În aceste condiţii,
contractele de concesiune încheiate cu intimaţii A. şi B. sunt lovite de nulitate absolută.
Adiacent acestei nelegalităţi, constatându-se nerespectarea prevederilor contractuale şi a
legislaţiei incidente, la data de 12.08.2016, intimaţilor le-au fost transmise notificări de punere în
întârziere prin care li s-a pus în vedere să depună documentaţia privind dovada asigurării
încărcăturii minime, a numărului de animale deţinute, a respectării standardelor privind
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menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu şi a înregistrării în Registrul Naţional
al Exploataţiilor. Intimaţii nu au dat curs solicitării, aspect ce reiese şi din răspunsurile formulate
la 25.08.2016. Aşadar, faţă de nerespectarea clauzelor contractuale, în mod legal s-a aprobat
rezilierea contractelor de concesiune nr. 904 din 22.02.2012, modificat prin actul adiţional din
22.05.2015, respectiv numerele 865 din 21.02.2012 şi 986/11.03.2015 încheiate cu reclamantul
B., prin hotărârea Consiliului Local al comunei C. nr. 35 din 29.03.2017.
Menţionează că Instituţia Prefectului Judeţului D. a comunicat prin adresa nr. 9335/
06.06.2017 următoarele; „Din întreaga documentaţie înaintată ...precum şi sesizările formulate
de către domnul A. şi B. , concluzionăm următoarele: ...apreciem că doar consiliul local este în
măsură să dispună rezilierea unor acte în cazul în care constată că au fost încălcate clauze
contractuale. De altfel şi în contractele anexate se face precizarea că „în cazul neîndeplinirii în
parte a sau în totalitate a condiţiilor stabilite prin contract, dă dreptul concedentului ca fără
somaţie să considere contractul reziliat." ...În situaţia în care una dintre persoanele precizate în
anexa care face parte integrantă din actul administrativ se va adresa instanţei de contencios
administrativ, vă recomandăm să întreprindeţi toate diligențele în vederea formulării apărărilor
în fapt şi în drept".
Faţă de toate aspectele precizate anterior, sunt îndeplinite şi condiţiile de oportunitate,
hotărârea de consiliu local fiind dată în vederea satisfacerii interesului general şi a nevoilor
colectivităţii. Pe cale de consecinţă, hotărârea de consiliu local atacată este legală şi temeinică,
iar cererea de chemare în judecată se impune a fi respinsă ca nefondată.
Pentru aceste motive, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, cu
cheltuieli de judecată.
Prin întâmpinare, intimaţii au invocat excepţia tardivităţii recursului, solicitând anularea
acestuia ca tardiv formulat. Pe fondul cauzei au solicitat respingerea recursului ca fiind vădit
nefondat pentru următoarele argumente: criticile privind nelegalitatea încheierii pronunţată la
19.10.2017 nu pot fi primite, întrucât sunt neîntemeiate, încheierea pronunţată la 19.10.2017 a
Tribunalului Suceava, prin care s-a dispus respingerea excepţiei necompetenței materiale a
instanţei Tribunalului Suceava, secţia de contencios administrativ și fiscal de a judeca acţiunea în
anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei C. nr. 35/29.03.2017, ca nefondată este legală,
soluţionarea excepţiei necompetenței materiale invocată în cauză prin respingerea ei ca
nefondată este o soluţie de asemenea legală.
Hotărârea Consiliului Local al Comunei C. nr. 35/2017 este un act administrativ conform
art. 2 lit. c din Legea 554/2004 iar în cauză Tribunalul Suceava, secţia de contencios
administrativ și fiscal este instanţa competentă pentru anularea actului administrativ HC.L. nr.
35/2017. În cauză în soluţionarea în mod legal a excepţiei necompetenței materiale a
Tribunalului Suceava prin respingerea ca nefondată, în mod corect au fost aplicate şi prevederile
art. 95 alin. l NCpc raportat la art.10 din Legea 554/2004 („Litigiile privind actele administrative
emise sau încheiate de autorităţile publice locale ...se soluţionează în fond de tribunalele
administrativ-fiscale). Dispoziţiile art. 497 NCPC invocate de către recurentă nu sunt incidente
în cauză raportat la art. 498 al. 2 teza finală, Tribunalul Suceava fiind instanţa competentă
material teritorial și general de a soluţiona prezenta cauză în fond şi nu Judecătoria Fălticeni.
În cauză, criticile privind nelegalitatea încheierii de şedinţa din 23.11.2017 a Tribunalului
Suceava, nu pot fi primite întrucât sunt neîntemeiate, încheierea din 23.11.2017 este legală,
cererea de suspendare a judecăţii formulată în baza dispozițiilor art.413 NCpc a fost respinsă în
mod corect, întrucât în cauză nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de legiuitor pentru
suspendarea facultativă a procesului, în sensul că dezlegarea cauzei nu depinde în tot sau în parte
de existența sau inexistența unui drept ce face obiectul alte judecăţi, respectiv de anularea/
constatarea nulităţii absolute a HCL 22/2017, proces înregistrat pe rolul Judecătoriei Fălticeni.
Criticile privind nelegalitatea sentinţei civile nr. 5293/20.12.2017 a Tribunalului Suceava
referitoare la încălcarea normelor de drept material sunt neîntemeiate, în cauza nefiind încălcate
normele de drept material, sentinţa recurată fiind legală, cu respectarea tuturor normelor de drept
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material. Invocarea nulităţii absolute a contractelor de concesiune reziliate de către recurenta prin
HCL 35/2017, în recurs, ca apărare, pentru prima data, argumentat pe faptul că în momentul
încheierii acestora Consiliul local C. era dizolvat, constituie o apărare nouă, ce nu poate fi
primita în recurs, şi mai mult decât atât, constituie o apărare ce nu are legătura cu cauza, nefiind
un motiv de nelegalitate al sentinţei recurate aceste apărări fiind făcute înafara cadrului
procesual, fără vreo tangenta cu dispoziţiile procedurale cuprinse în textul art. 488 pct.8 NCPC
invocate formal în cauză.
Instanţa de fond a pronunţat o hotărâre legală sentinţa civila nr.5293/20 decembrie 2017 a
Tribunalului Suceava prin care a dispus anularea HCL35 /2017 pe motiv ca actul administrativ
contestat este nemotivat «înşiruirea unor texte de lege in preambulul HCL 35/2017 neputând
echivala cu motivarea în fapt şi în drept a unui act administrativ ce reprezintă o obligaţie
generala «constituţională şi o condiţie de legalitate externă a actului. Aceeaşi instanţa a constatat,
în baza probatoriului administrat că invocarea nerespectării dispoz.art.7 din contractul de
concesiune, fără a se preciza în concret ce clauze de la acest articol ar fi fost încălcate de către
reclamant ca motivare cuprinsă în Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei
Comunei C. nu poate face obiectul verificărilor instanţei de judecată privind temeiul de fapt şi de
drept al emiterii HCL 35/2017, în condiţiile lacunelor evidente ale acesteia privind lipsa
motivării în fapt şi în drept.
Prin urmare, soluţia pronunţata de instanţa de fond este una legala, de admitere a acţiunii
reclamantului-intimat şi de anulare a HCL 35/2017 a Consiliului Local al Comunei C. ca act
administrativ nemotivat, prin pronunţarea s.civ.nr.5293/20 dec 2018 .
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine că recursul este fondat pentru cele ce
urmează:
Recurentul Consiliul Local al Comunei C. a criticat sentința Tribunalului Suceava,
arătând că instanța de fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greşită a normelor
de drept material şi procesual. Arată recurentul că instanţa a soluţionat greşit excepţia
necompetenţei materiale a Tribunalului Suceava, în cauza având ca obiect anulare HCL,
contractele despre a căror reziliere este vorba privind bunuri din proprietatea privată a comunei
iar nu din proprietatea publică, nefiind acte administrative în accepţiunea art. 2 alin. 1 lit. c şi art.
10 din Legea nr. 54/2004, că de asemenea, în mod nejustificat nu a dispus suspendarea judecăţii
cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului având ca obiect anularea contractelor de
reziliere ce este înregistrat pe rolul Judecătoriei Fălticeni, că actul administrativ este legal
motivat.
Analizând criticile formulate, curtea apreciază că acestea sunt în parte întemeiate.
Curtea reţine că nu sunt date motivele de recurs legate de soluţia asupra excepţiei de
necompetenţă, natura juridică a contractelor de concesiune şi posibilitatea asimilări lor sau nu cu
acte administrative potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, nefiind relevantă sub
aspectul determinării competenţei, care este atrasă în favoarea tribunalului ca urmare a obiectului
acţiunii - care este anulare hotărâre consiliului local, act administrativ prin excelenţă, iar nu o
simplă anulare/reziliere contract concesiune. De asemenea, în mod corect prima instanţă a
respins solicitarea de suspendare a cauzei până la soluţionarea litigiului distinct privind anularea
contractelor de concesiune (de pe rolul Judecătoriei Fălticeni), între acestea existând o legătură
circumstanţială dar care nu impune soluţionarea succesivă, în special faţă de obiectul acţiunii
prezente – care este dat de hotărârea consiliului local.
Apoi, curtea apreciază că actul administrativ despre a cărui anulare este vorba în prezenta
cauză, respectiv hotărârea consiliului local de reziliere a contractelor de concesiune este legal şi
temeinic motivat, neexistând un viciu de formă a acestuia care să afecteze legalitatea sa, aşa cum
a reţinut prima instanţă.
Astfel, este de observat că hotărârea consiliului local, dincolo de motivarea în drept prin
indicarea legislaţiei corespunzătoare, a indicat în preambulul său o serie de acte administrative
care au stat la baza emiterii lui, respectiv expunerea de motive nr. 2026/28.03.2017, raportul
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compartimentului de specialitate nr. 2168/28.03.2017. De asemenea, actul administrativ a fost
precedat de o serie de notificări înaintate de către Consiliul local către reclamanţi prin care
acestora li s-a adus la cunoştinţă şi atras atenţia în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor relativ la
contractele de concesiune, arătându-se care anume sunt aceste obligaţii considerate neîndeplinite,
şi faţă de care aceştia au confirmat primirea, depunând răspuns.
Or, faţă de cele mai sus arătate nu se poate reţine nemotivarea actului administrativ,
acesta întrunind exigenţele de formă impuse de lege, deopotrivă prin indicarea în cuprinsul său a
înscrisurilor şi demersurilor ce au stat la baza emiterii lui, înscrisuri cu care formează un corp
comun şi al căror conţinut permite cu suficienţă observarea motivelor de fapt şi de drept avute în
vedere.
Este adevărat că motivarea în fapt și în drept constituie o condiție de legalitate a actului
administrativ și o garanție a respectării drepturilor legitime ale cetățenilor, aspect confirmat și de
art. 17 din Codul bunei administrații adoptat prin Recomandarea CM/R.(2007)7 a Comitetului
Miniștrilor din statele membre ale Consiliului Europei care prevede necesitatea motivării într-o
manieră corespunzătoare a actelor administrative, mai ales atunci când acestea aduc atingere
drepturilor individuale. De asemenea, sub aspectul motivării actului administrativ, Curtea
Europeana de Justiție a reținut că motivarea trebuie sa fie adecvată actului emis si trebuie să
prezinte de o manieră clară algoritmul urmat de instituția care a adoptat măsura atacată, astfel
încât să permită instanței efectuarea revizuirii actului. În același sens, în Cauza C 509/1993 s-a
reținut că o detaliere a motivelor este necesară și atunci când instituția emitentă dispune de o
largă putere de apreciere, întrucât motivarea conferă actului transparența, putându-se verifica în
acest fel dacă actul este corect fundamentat.
Motivarea reprezintă aşadar o obligație generală a autorității publice aplicabilă oricărui
act administrativ și care îndeplinește un dublu rol: acela de transparență în profitul beneficiarului
actului, precum și acela de a conferi instanței un instrument eficient în vederea realizării
controlului judiciar, având astfel posibilitate de a verifica elementele de fapt și de drept care au
stat la baza emiterii actului administrativ.
Dar aceasta nu înseamnă transformarea obligaţiei de motivare instituită în sarcina
organului administrativ, într-una limitată exclusiv unei anume forme şi ignorarea, acordarea unei
priorităţi acesteia din urmă şi ignorarea, printr-o interpretare de o rigurozitate excesivă, a
scopului pentru care ea a fost instituită: acela de a se asigura garanția respectării legalității și a
drepturilor cetățenilor, la emiterea unui act administrativ prin aceea că acestea trebuie să permită
cetățeanului, cu un nivel mediu de pregătire să înțeleagă aspectele ce i se impută prin acestea.
Astfel cum a decis Curtea Europeană de Justiție, motivarea trebuie să fie adecvată actului emis,
iar amploarea și detalierea motivării, depind de natura actului adoptat, iar cerințele pe care
trebuie să le îndeplinească motivarea, depind de circumstanțele fiecărui caz.
Or, în prezenta cauza, organul administrativ prin actul administrativ atacat şi cele care au
stat la baza emiterii lui (notificare, expunere de motive, raport compartiment), a indicat clar care
sunt aceste obligaţii a căror nerespectare o are în vedere (fila 44), iar reclamanţii care au primit
aceste înscrisuri, au fost în măsură să cunoască cele imputate în sarcina lor. Subliniază instanţa la
acesta moment că, faptul că este posibil ca neîndeplinirea obligaţiilor să nu se confirme, şi să fi
constituit doar un pretext al rezilierii iar nu o realitate, aşa cum susţin reclamanţii, sunt chestiuni
ce au a fi analizate în examinarea asupra substanţei hotărârii de consiliu, şi nu ţin de formalitatea
motivării ei, care este întrunită cât timp sunt afirmate atari încălcări/motivări, aşa cum s-a arătat.
Deosebit de aceasta, hotărârea primei instanţe este contradictorie prin aceea că, deşi
afirmă anularea ca nemotivat a actului administrativ, în dezvoltarea acestui motiv prezintă
aspecte legate nu de forma ci de legalitatea ei (existenţa unui raport al comisiei de specialitate),
sau de temeinicia ei (arătând că motivarea trebuie să se bazeze pe probe care trebuie să convingă
instanţa), aşadar cu neobservarea deosebirii dintre acestea, şi analizarea lor confuză şi totodată
insuficientă din ambele perspective.
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Pentru aceste motive, curtea, reţinând că hotărârea pronunţată în cauză este nelegală, că
există motive de nelegalitate care atrag casarea acesteia, în condiţiile art. 498 alin. 2 Cpc
soluţionarea cauzei având loc astfel fără a se intra în judecată fondului, urmează ca, în temeiul
art. 496 alin. 2, să admită recursul şi, dispunând casarea sentinţei recurate, să trimită cauza spre
rejucare aceleiaşi instanţe, cu observarea celor mai sus arătate.
9. Acțiune în despăgubire îndreptată exclusiv împotriva funcționarului public și în
absența unei cereri formulate împotriva autorității pentru a critica emiterea/refuzul
emiterii actului. Inadmisibilitate.
Rezumat:
O acţiune în despăgubiri poate fi formulată şi separat de acţiunea în emiterea/
contestarea refuzului emiterii actului, dar aceasta numai ulterior constatării nelegalităţii actului
sau refuzului emiterii acestuia şi numai în contradictoriu cu autoritatea administrativă, alături
de care poate fi chemat în judecată şi funcţionarul pretins vinovat. Cererea ca inadmisibilă în
măsura în care reclamantul a chemat în judecată doar funcţionarul pretins vinovat, autoritatea
fiind introdusă în cauză în temeiul art. 161 din Legea nr. 554/2004.
(Decizia nr. 2590 din 19.06.2018, dosar nr. 129/40/2017*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani, Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal în data de 29.05.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta B., a
solicitat obligarea acesteia din urmă la plata sporului de confidenţialitate pentru perioada 17.01.11.10.2010.
Pârâta a formulat întâmpinare, invocând o serie de excepţii: excepţia inadmisibilităţii
acţiunii pentru neîndeplinirea cerinţelor legale prevăzute de art. 16 din Legea 188/1999; excepţia
inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea condiţiilor generale de admisibilitate a unei acţiuni în
contencios administrativ, prevăzute de art. 1 alin. 1, art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 1 din Legea nr.
554/2004; excepţia de inadmisibilitate pentru neîndeplinirea cerinţelor prev. de art. 19 din Legea
554/2004. Pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii.
Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a solicitat ca pârâta să răspundă în solidar cu
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor C.
La termenul de judecată din data de 28.06.2017, instanţa a dispus introducerea în cauză,
în calitate de pârât şi a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului C.
Pârâtul Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului C. a formulat
întâmpinare prin care a invocat excepţia prescrierii dreptului la acţiune, pentru nerespectarea
termenului prevăzut la art. 19 din Legea nr. 554/2004.
Prin sentinţa nr. 1764 din 25 octombrie 2017, Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul A.,
în contradictoriu cu pârâţii B. şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a
Judeţului C.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamantul A., criticând-o
pentru nelegalitate.
În motivarea recursului, anterior criticilor aduse soluţiei instanţei de fond, recurentul
reclamant a reiterat situaţia de fapt detaliată cererea de chemare în judecată şi a prezentat o serie
de aspecte care l-au nemulţumit în legătură cu cererea de strămutare formulată în cauză precum
şi modul de desfăşurare a şedinţei de judecată din data de 23.03.2017.
Recurentul reclamant a arătat că, prin sentinţa nr. 1764/2017 a Tribunalului Botoşani Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal i s-a imputat faptul că nu a solicitat
anularea actului, respectiv nu a solicitat recunoaşterea dreptului.
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Or, sporul de confidenţialitate s-a acordat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date (DEPABP) din cadrul MAI, conform art. 3, alin. (l) din O.G. nr.
19/2006 aprobată prin Legea nr. 444/2006, art. unic, în baza autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate emisă de şefa structurii de securitate a SPCEP C. - spor prevăzut în dispoziţia de
personal, plătit lunar, numai pe perioada cât este valabilă autorizaţia. Serviciul resurse umane nu
are obligaţia de a întocmi o nouă dispoziţie de personal de neacordare a sporului la expirarea
autorizaţiei, pe considerentul că unitatea nu mai deţine informaţii clasificate ci ar avea această
obligaţie de întocmire a unei noi dispoziţii de personal doar în cazul în care se modifică nivelul
de secretizare, de la secret la secret de serviciu sau de la secret la strict secret etc, în momentul
primirii comunicării sau a copiei noii autorizaţii de acces la informaţii clasificate. Prin urmare nu
poate fi vorba de anularea unui act.
De asemenea, nu poate fi pusă în discuţie contestarea refuzului acordării sporului de
confidenţialitate pentru perioada 17.01.–11.10.2010, întrucât DEPABD, prin adresa nr.
2.089.180/ 18.05.2010 şi adresa de revenire nr. 2089725/18.10.2010 solicitat SPCEP C.,
personal şefului serviciului, finalizarea demersurilor necesare emiterii autorizaţiei la informaţii
clasificate, în ceea cel îl priveşte pe reclamant. Mai mult, SPCEP C. recunoaşte dreptul de a avea
acces la informaţii clasificate prin emiterea unei noi autorizaţii de acces la informaţii clasificate,
nivel secret, recunoaşte, de asemenea, neschimbarea nivelului de secretizare a serviciului pentru
perioada de referinţă şi păstrarea de către reclamant a registrelor, condicilor, borderourilor şi
arhivei privind documentele conţinând informaţii clasificate nivel secret, acestea fiind predate
abia pe data de 13.05.2011.
Prin urmare, nu se poate pune în discuţie contestarea refuzului acordării sporului de
confidenţialitate pentru perioada 17.01.-11.10.2010 întrucât acesta nu se acorda de SPCEP C., ci
de DEPABD care a făcut toate diligentele în acest sens, rămânând spre soluţionare doar
repararea pagubei, respectiv valoarea sporului de confidenţialitate pentru perioada 17.01. 11.10.2010, vinovaţi făcându-se: - B., pentru încălcarea prevederilor art. 167, alin. (2) lit.„b) din
H.G. nr. 585/2002, în calitate de șefă a structurii de securitate a SPCEP C. pentru neemiterea
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel secret, până la expirarea celei vechi; atitudinea
de indiferenţă faţă de solicitarea DEPABD nr. 2.089.180 din 18.05.2010, răspunzând după 6 luni
de zile, la revenirea nr. 2.089.725/14 din 18.10.2010; încălcarea prevederilor art. 3, alin. a, d din
Legea nr. 188/1999 cu modificările si completările ulterioare; - D., pentru neaducerea la
cunoştinţă a dispoziţiilor DEPABD nr. 2.089.180 din 18.05.2010 şi 2.089.725/14 din 18.10.2010
și neexecutarea controlului în calitate de sef serviciu prin compartimentul secretariat, a modului
de soluţionare a lucrărilor repartizate.
A mai susţinut recurentul reclamant că activităţile specifice în materie de informaţii
clasificate erau activităţi conexe în cadrul SPCEP C., executate doar de anumite persoane,
coordonate şi controlate de S.R.I, prin direcţia judeţeană şi, prin urmare, raporturile sale de
serviciu pe această linie se desfăşurau doar cu şefa structurii de securitate și nu cu SPCEP C.,
prin şeful serviciului. Rezultă astfel, că nu putea acţiona în judecată în principal SPCEP C. şi în
subsidiar pe şefa structurii de securitate.
Referitor la autorizaţia de acces la informaţii clasificate nivel secret de serviciu la care
face referire pârâta, aceasta este nerelevantă, întrucât, fiind în ilegalitate, nu avea acces la
informaţii clasificate nivel secret iar sporul de confidenţialitate era de 8% şi nu de 10%.
Cât priveşte prescripţia dreptului de acordare a sporului de confidenţialitate, a precizat că
despre neacordarea acestui spor a aflat abia pe data de 28.07.2016 - data comunicării prin poştă a
răspunsului DEPABD nr. 3758958 din 25.07.2016. În perioada de referinţă a primit salariu în
calitate de funcţionar public de la SPCEP C. şi diferenţa de la DEPABD. Acestea au fost sume
variabile, în funcţie de numărul zilelor lucrate, zilele în care nu a avut sporul radiaţii
electromagnetice, concedii medicale, concediu de odihnă etc. iar în „fluturaşii” de salariu primiţi
de la DEPABD nu era menţionat sporul de confidenţialitate, aspecte probate cu documentele
anexate răspunsului la întâmpinare şi concluziile scrise.
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Concluzionând în sensul că sentinţa tribunalului este nelegală, solicită admiterea
recursului, casarea sentinţei recurate şi rejudecarea cauzei conform apărărilor formulate.
Curtea constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul recurent,
motivat, în esenţă, de faptul că obligarea persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau
încheierea actului administrativ pretins nelegal sau care se face vinovată de refuzul de a rezolva
cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim la plata de despăgubiri este
condiţionată de formularea unei acţiuni în emiterea actului sau a unei acţiuni în contestarea
refuzului de soluţionare a unei cereri. În concret, prima instanţă a respins cererea de reparare a
prejudiciului formulată împotriva funcţionarului public vinovat de eventualul refuz de plată a
unor drepturi salariale, reţinând că această cerere este subsidiară unei cereri formulată împotriva
autorităţii care a emis/a refuzat să emită actul administrativ.
Fără a face referiri cu privire la fondul cauzei, aceasta pentru bunul motiv că fondul
pretenţiei nu a fost analizat de prima instanţă, Curtea reţine că, într-adevăr, din petitul acţiunii
rezultă că reclamantul nu a solicitat anularea unui act/contestarea refuzului emiterii unui act
administrativ, astfel încât, acţiunea în despăgubiri reglementată de dispoziţiile art. 16 din Legea
nr. 554/2004 este inadmisibilă. Iar acest lucru rezultă atât din cuprinsul articolului menţionat cât
şi din titlul acestuia – „introducerea în cauză a funcţionarului”. Este adevărat că o acţiune în
despăgubiri poate fi formulată şi separat de acţiunea în emiterea/contestarea refuzului emiterii
actului, dar aceasta numai ulterior constatării nelegalităţii actului sau refuzului emiterii acestuia
şi numai în contradictoriu cu autoritatea administrativă, alături de care poate fi chemat în
judecată şi funcţionarul pretins vinovat (aşa cum rezultă din interpretarea logico-juridică a art. 19
alin. 1 din lege).
Cum în cauza de faţă reclamantul a chemat în judecată doar funcţionarul pretins vinovat,
autoritatea fiind introdusă în cauză în temeiul art. 161 din Legea nr. 554/2004, Curtea reţine că în
mod corect prima instanţă a respins cererea ca inadmisibilă, astfel încât recursul încadrat de
reclamant în disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă va fi respins ca nefondat, în temeiul
art. 496 Cod procedură civilă.
10. Cerere furnizare informaţii de interes public. Sfera de aplicare a legii din
perspectiva unei organizaţii neguvernamentale de utilitate publică.
Rezumat:
Pentru a fi aplicabile dispoziţiile Legi nr. 544/2001 este necesar ca asociaţia pârâtă să
fie finanţată din resurse publice şi, în acest sens, nu este suficient să aibă vocaţie de a fi
finanţată din venituri publice, ci trebuie să beneficieze efectiv de o atare finanţare. Chiar dacă
parte dintre experţii membri ai asociaţiei primesc onorarii stabilite în condiţiile prevăzute de
O.U.G. nr. 51/2008, aceste sume intră în patrimoniile experţilor contabili, iar nu în patrimoniul
pârâtei, iar faptul că experţii sunt obligaţi să contribuie din veniturile obţinute din activitatea lor
profesională, deci şi din aceste onorarii, cu o sumă cu titlu de contribuţie (cotizaţie) către pârâtă
nu transformă această formă de finanţare într-o finanţare din fonduri publice.
(Decizia nr. 2597 din 19.06.2018, dosar nr. 7216/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. .../86/2017 din data de 16.10 2017, reclamanta A. în contradictoriu
cu instituţiile pârâte CECCAR – Filiala B. (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România) şi CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România)
– prin preşedinte C. a solicitat: obligarea pârâţilor să furnizeze informaţiile de interes public
solicitate prin cererile depuse la sediul prim-pârâtei şi înregistrate sub nr. 1375,1376 din
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25.09.2017; stabilirea unui termen de executare a hotărârii de 5 zile sub sancţiunea aplicării
conducătorului second-pârâtei a amenzii de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de
întârziere; obligarea pârâtelor să plătească daune interese morale în cuantum de 1000 lei;
obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 243 din 8 februarie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins acţiunea reclamantei A., în contradictoriu cu pârâţii CECCAR –
Filiala B. şi CECCAR prin preşedinte C., ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, reclamanta A., criticând-o
pentru nelegalitate.
În motivarea recursului, recurenta reclamantă a arătat că hotărârea recurată a fost dată cu
încălcarea dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8 Cod proc. civ., respectiv aceasta cuprinde
motive contradictorii şi a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept
material.
Cu privire la primul motiv de recurs – contradictorialitatea – recurenta a învederat că,
considerentul instanţei de fond prin care aceasta a achiesat la argumentul intimatului-pârât, în
sensul utilizării de către CECCAR a banilor publici, intră în contradicţie cu considerentul prin
care instanţa de fond a reţinut că intimatul-pârât nu funcţionează cu bani publici. Faptul că în
motivarea hotărârii instanţei de fond se reţine că fondurile publice (ajutorul public judiciar) sunt
recuperate ulterior procesului de la partea care cade în pretenţii, nu poate conduce la concluzia că
sumele utilizate de către CECCAR îşi schimbă în timp natura juridică. În plus, această reţinere
nu înlătură contradicţia dintre considerente, întrucât această aserţiune este rezultatul unei
interpretări eronate a legii, deoarece prin art. 19 din OUG nr. 51/2001 sunt reglementate şi cazuri
în care ajutorul public judiciar rămâne în sarcina statului. De asemenea, CECCAR utilizează şi
fonduri publice provenite din decontarea onorariilor şi a altor cheltuieli ale experţilor contabili
judiciari care efectuează expertize în procesul penal. Potrivit dispoziţiilor art. 275 din Legea nr.
135/2010 sunt reglementate şi cazuri în care aceste cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului.
În ceea ce priveşte al doilea motiv de recurs, se arată că hotărârea primei instanţe a fost
dată cu încălcarea/aplicarea greşită a următoarelor prevederi legale: art. 2 din Legea nr.
544/2001, art. 19 din OUG nr. 51/2001, art. 275 din Legea nr. 135/2010. În hotărârea recurată
instanţa de fond conchide: „faptul că în unele cazuri experţii judiciari primesc bani sub forma
ajutorului public judiciar nu înseamnă că CECCAR utilizează resurse financiare publice
deoarece cheltuielile de care partea a fost scutită si avansate de stat conform art. 18 din OUG nr.
51/2008 sunt recuperate la final prin obligarea părţii care a căzut în pretenţii la plata către stat a
acestor sume”. Acest considerent a condus instanţa de fond la concluzia că CECCAR „este o
instituţie publică care nu funcţionează cu bani publici”. Recurenta a considerat că, deşi instanţa
de fond a reţinut ca premisă minoră a silogismului judiciar o situaţie de fapt parţial corectă,
respectiv partea privind beneficierea de către CECCAR de fonduri publice provenite din ajutorul
public judiciar, concluzia a fost obţinută prin încălcarea/aplicarea eronată a dispoziţiilor legale la
situaţia de fapt. Aplicarea dispoziţiilor art. 19 din OUG nr. 51/2001 şi a art. 275 din Legea nr.
135/2010 nu puteau conduce decât spre concluzia că intimatu1-pârât este o entitate care se
încadrează în prevederile art. 2 din Legea nr. 544/2001, respectiv la obligarea acestuia la
favorizarea la furnizarea informaţiilor de interes public. Mai mult, intimatul-pârât nu numai că
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 2 lit. a, teza iniţială din Legea nr. 544/2001, fiind o
autoritate publică ce utilizează fondurile publice, ci îndeplineşte şi condiţiile prevăzute de art. 2
lit. a, teza finală din aceeaşi lege, fiind un ONG de utilitate publică care beneficiază de finanţare
din bani publici. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 18 din OG nr. 65/1994, CECCAR este un ONG
de utilitate publică, iar prin raportare la: art. 107 din Constituţie, la art. 17 din Legea nr.
213/1998 şi la Legea nr. 350/2005 în ansamblul său, în mod evident, beneficiază de finanţare din
bani publici – apreciind relevantă vocaţia intimatului-pârât de a beneficia de bani publici şi
nerelevant aspectul cuantumului finanţării ori chiar acţiunea de a accesa sau nu, fondurile
publice. Per a contrario, orice petent care se adresează instanţei cu o cerere de obligare a unui
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ONG de utilitate publică care beneficiază de finanţare din bani publici, la furnizarea de
informaţii de interes public, ar fi obligat la o probaţio diabolica, ar trebui să probeze realitatea
accesării fondurilor publice şi eventual cuantumul acestora, ceea ce în mod evident este
imposibil şi contrar raţiunii legii. Având în vedere dispoziţiile art. 483 Cod procedură civilă Obiectul şi scopul recursului, raportat la dispoziţiile art. 493 - Procedura de filtrare a recursurilor,
recurenta a considerat relevantă Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 375 din 23.01.2015
pronunţată în dosarul nr. 57896/3/2011 (dosar care a avut ca obiect comunicarea informaţiilor de
interes public – ataşată memoriului de recurs), din ale cărei considerente reiese faptul că
CECCAR este o entitate care se încadrează în categoria celor reglementate de dispoziţiile art. 2
din Legea nr. 544/2001 şi prin urmare trebuie să comunice informaţiile de interes public
solicitate.
Intimaţi pârâţii CECAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România – Filiala B. şi CECAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România au formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamanta A. şi au solicitat respingerea
recursului ca nefondat, în cauză nefiind date motivele de recurs prevăzute de art. 488 al. 1 pct. 6
şi 8 Cod procedură civilă, invocate de recurenta reclamantă, având în vedere următoarele
considerente:
În ce priveşte motivul de recurs motivat pe art. 488 al. 1 pct. 6 Cod procedură civilă,
criticile recurentei reclamante sunt neîntemeiate, întrucât, din considerentele sentinţei recurate,
rezultă că instanţa de fond a reţinut că CECCAR, deşi asimilată instituţiilor publice potrivit
Statutului de utilitate publică conferit de OG nr. 65/1994, conform art. 37 (1) şi (2) din această
lege, atât CECCAR cât şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri care se constituie din:
taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; taxa de înscriere
în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; cotizaţiile
membrilor, fixe şi variabile; încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; donaţii, sponsorizări; alte
venituri din activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a
filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. Ca urmare, criteriul
referitor la „utilizarea de resurse financiare publice” impus de legiuitor prin art. 2 lit. a) din
Legea nr. 544/2001 pentru a califica o persoană juridică ca înscriindu-se în categoria autorităţilor
şi instituţiilor publice obligate să asigure accesul la informaţiile de interes public nu este
îndeplinit intimaţii pârâţi, deoarece nu funcţionează cu bani publici, cum în mod just a reţinut
prima instanţă. Faptul că instanţa de fond a reţinut că în unele cazuri experţii judiciari primesc
bani sub forma ajutorului judiciar, nu înseamnă că CECCAR utilizează resurse financiare publice
şi că s-ar încadra în categoria autorităţilor şi instituţiilor publice definite de art. 2 lit. a), astfel
încât, sub acest aspect, criticile recurentei că ar fi contradictorii considerentele sentinţei recurate
sunt neîntemeiate.
Nefondat este şi motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 al. 1 pct. 8 Cod
procedură civilă, instanţa de fond aplicând în mod just normele de drept material în speţă (art. 2
lit. a şi b din Legea nr. 544/2001). Pentru a califica o persoană juridică ca înscriindu-se în
categoria autorităţilor şi instituţiilor publice obligate să asigure accesul la informaţiile publice,
legiuitorul a utilizat criteriul referitor la „resurse financiare publice”. Per a contrario, dacă o
persoană juridică nu foloseşte „resurse financiare publice”, nu se încadrează în categoria
instituţiilor reglementate de Legea nr. 544/2001. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea
Constituţională prin Decizia nr. 286/4.05.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 532/7.07.2017,
definitivă şi general obligatorie, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile publice. Prin Decizia nr. 286/4.05.2017 a Curţii Constituţionale pct. 14 şi 15, aceasta
a motivat că, în sensul că: „prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate stabilesc
înţelesul noţiunii de autoritate sau instituţie publică, în vederea asigurării de către aceste
autorităţi şi instituţii, a accesului liber şi neîngrădit al persoanelor la informaţiile de interes
public” (pct. 14) şi că „utilizarea, prin prevederile legale criticate, a criteriului referitor la
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resursele financiare publice pentru a califica o persoană juridică, înscriindu-se în categoria
autorităţilor şi instituţiilor publice obligate să asigure accesul la informaţiile de interes public,
este pe deplin justificată de raţiuni intrinseci noţiunii public, precum şi de imperativul asigurării
transparenţei cu privire la formarea, administrarea, întrebuinţarea şi controlul resurselor
financiare ale sectorului public”. Potrivit OG nr. 65/1994, aprobată prin Legile nr. 42/1995,
republicată privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, art.
18 al. 1 şi 2 „... Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoană juridică de
utilitate publicai şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi,..." şi
„...este organizaţie profesională fără scop patrimonial". De asemenea, conform art. 37 din OG
65/1994, Corpul Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi din România îşi acoperă cheltuielile
din taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv contabil autorizat, taxă de înscriere
în evidenţele expertului contabil şi contabili autorizaţi, cotizaţiilor membrilor CECCAR, donaţii,
sponsorizări. Ca urmare, deşi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi este persoană
juridică de utilitate publică, acesta nu utilizează sau administrează resurse financiare publice
încât nu-i sunt aplicabile prevederile Legii nr. 544/2001. Nu poate fi primită critica recurentei
reclamante, în sensul că CECCAR ar fi finanţată de stat, întrucât unii experţi judiciari, primesc
bani de la stat deoarece adaugă la lege, acestea „nefiind resurse financiare publice” în sensul art.
2 din Legea nr. 544/2001, iar conform art. 18 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă „Cheltuielile pentru care partea a beneficiat, de scutiri sau reduceri prin
încuviinţarea ajutorului public judiciar vor fi puse în sarcina celeilalte părţi, dacă aceasta a căzut
in pretenţiile sale. Partea căzută în pretenţii va fi obligată la plata către stat a acestor sume”. In ce
priveşte hotărârile judecătoreşti anexate la cererea de recurs ca practică judiciară în materie,
decizia nr. 5157/2013 a ÎCCJ - Secţia de Contencios Administrativ nu are legătură cu speţa,
referindu-se la o contestaţie la Legea concurenţei nr. 21/1996, iar decizia civilă nr. 375/2015 a
Curţii de Apel Bucureşti este o decizie de speţă, care nu este izvor de drept.
Analizând recursul, ale cărui motive se încadrează la art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de
procedură civilă (Legea nr. 134/2010), instanţa îl constată a fi neîntemeiat.
Deşi recurenta şi-a structurat cererea invocând două motive de recurs, prevăzute de art.
488 alin. 1 pct. 6 şi 8 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), instanţa apreciază că
esenţa acestuia o constituie aprecierea cu privire la modul de finanţare al pârâtei CECCAR –
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. a din Legea nr. 544/2001 „prin autoritate sau
instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează
resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după
caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul
român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi
orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi
organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani
publici”.
Atât recurenta, cât şi prima instanţă au reţinut că pârâta este o organizaţie
neguvernamentală de utilitate publică, aspectul faţă de care există divergenţă fiind cel legat de
modul de finanţare. Potrivit textului legal, pentru a fi aplicabile dispoziţiile legii invocate de
către reclamanta recurentă în susţinerea acţiunii sale, este necesar ca asociaţia pârâtă să fie
finanţată din resurse publice.
Sub un prim aspect, instanţa subliniază că nu este suficient să aibă vocaţie de a fi
finanţată din venituri publice, ci trebuie să beneficieze efectiv de o atare finanţare.
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În argumentarea recurentei s-a arătat că finanţarea publică ce o îndreptăţeşte la solicitarea
de informaţii de interes public este legată de finanţarea asociaţiei din sumele stabilite în favoarea
experţilor contabili cu titlu de ajutor public judiciar.
Chiar dacă parte dintre experţii membri ai asociaţiei primesc onorarii stabilite în
condiţiile prevăzute de OUG nr. 51/2008, instanţa reţine că aceste sume intră în patrimoniile
experţilor contabili, iar nu în patrimoniul pârâtei. Faptul că experţii sunt obligaţi să contribuie
din veniturile obţinute din activitatea lor profesională, deci şi din aceste onorarii, cu o sumă cu
titlu de contribuţie (cotizaţie) către pârâtă nu transformă această formă de finanţare într-o
finanţare din fonduri publice. O dată intrate în patrimoniul experţilor contabili, sumele obţinute
cu titlu de onorarii îşi pierd individualitatea, făcând parte din universalitatea de venituri a
experţilor. Plata ulterioară către pârâtă dobândeşte astfel un caracter privat, astfel că nu pot fi
reţinute ca fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 544/2001
În aceste condiţii, în mod corect prima instanţă a constatat că este nu poate fi obligată
pârâta la furnizarea de informaţii de interes public, chiar dacă parte dintre membrii acesteia sunt
finanţaţi parţial din sume provenite de la bugetul de stat.
Constatând că reclamanta recurentă nu a făcut dovada existenţei vreunui motiv de natură
să atragă casarea sentinţei recurate, în baza art. 496 alin. 1 raportat la art. 488 alin. 1 pct. 8 din
Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) şi art. 2 din Legea nr. 544/2001, instanţa
urmează a respinge ca nefondat recursul.
11. Ordin al Ministrului Educației Naționale. Anulare dispoziție privind
imposibilitatea contestării probelor de concurs.
Rezumat:
O reglementare prin care nu se permite contestarea unei probe de concurs afectează în
mod iremediabil interesul individual, respectiv cel al persoanei care dorește să recurgă la o
procedură administrativă de control și în final la o acțiune în justiție în vederea realizării
drepturilor și intereselor sale subiective. Ca urmare, este o limitare a accesului al justiție care
poate fi susținută numai în măsura în care este proporțională cu scopul urmărit de emitent.
(Sentința nr. 52 din 27.03.2018, Dosar nr. 14/39/2018)
Hotărârea:
Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 05.01.2018, sub nr. ../39/2018 reclamantul A., în contradictoriu
cu Ministerul Educaţiei Naţionale a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună
anularea dispoziţiilor alin. 1 al art. 19 din metodologia aprobată prin OMENCS nr.
5080/31.08.2016, ca urmare a conflictului în care intra dreptul la liber acces la justiţie garantat
de art. 21 din Constituţia României.
În motivare a arătat că prin alin. 1 al art. 19 din metodologia aprobată prin OMENCS nr.
5080/31.08.2016 se stabileşte că „Probele de concurs: „proba scrisă” şi „analiza curriculumul
vitae” nu se contestă”.
Nelegalitatea acestui text rezultă din următoarele:
Dispoziţiile art. 19 alin. 1 pot produce efecte juridice doar în concordanţă cu Constituţia
României în sensul că formularea unei contestaţii împotriva modului de punctare a CV-ului nu
poate fi interzisă, ci poate fi cel mult amânată până la data afişării rezultatului la toate probele şi
nu imediat după proba scrisă sau de analiza CV, aspect confirmat şi de calendarul de desfăşurare
a concursului. Prin dispoziţia de interzicere a contestaţiei împotriva primelor probe de concurs,
art. 19 alin. 2 din Metodologie îngrădeşte în mod nelegal liberul acces la justiţie garantat de art.
21 din Constituţie.
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Dispoziţiile menţionate sunt reflectarea în dreptul naţional a dreptului fundamental
proclamat de Declaraţia universală a drepturilor omului prin art. 8, de art. 2 pct. 3 din Pactul
Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România la data de 20
noiembrie 1944 şi de art. 6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1944. În cazul de faţă nu există
nici un motiv justificat de îngrădire a acestui drept atâta timp cât nu se urmăreşte protejarea unui
interes suprem al statului sau bunului mers al statului de drept.
Mai mult, daca revenim la contextual reglementat de acest act administrativ, respectiv
concursul de ocupare al funcţiilor de director de unitate şcolara în învăţământul preuniversitar de
stat; aspectele verificate de cele doua probe nu sunt de stricta specialitate didactica, care să
justifice în vreun mod eludarea controlului de legalitate de către instanţă.
În cazul de faţă, reclamantul a formulat contestaţie la Tribunalul Botoşani împotriva
probei de evaluare a CV-ului punând în discuţie in primul rând modul de interpretare a unei legi
organice (legea învăţământului), respectiv dacă trebuie să i se recunoască beneficiile art. 153
alin. 2 din Legea nr. 1/2011. Aceasta este o situaţie juridică susceptibilă a se naşte în cazul a
foarte multe dintre CV-urile supuse evaluării în cursul examenului de ocupare a posturilor de
director şi care nu este admisibil a fi lăsată exclusiv la dispoziţia comisiilor de examen, care nu
întotdeauna sunt obiective şi care nu au întotdeauna expertiza profesională care să le permită să
interpreteze în mod corect actul normativ sus-citat. În acest context este deci evidentă încălcarea
art. 21 din Constituţie prin împiedicarea contestării în orice mod, atât în instanţă cât şi pe cale
administrativă, a modului de soluţionare a primelor două etape din concursul de ocupare a
posturilor de director din învăţământul preuniversitar de stat.
Reclamantul mai subliniază faptul că a formulat în prealabil plângere împotriva actului
administrativ contestat însă răspunsul a fost negativ.
În drept a invocat disp. art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu art. 21 din
Constituţia României.
Prin întâmpinare, pârâtul Ministerul Educaţiei Naţionale a invocat excepţia
inadmisibilităţii acţiunii.
În motivare a arătat că metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar aprobată prin OMENCS nr. 5080/2016 a fost abrogată, astfel cererea de chemare
în judecată a rămas fără obiect. Drept urmare solicită respingerea acţiunii ca lipsită de obiect.
Pe fondul cauzei arată următoarele:
Funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar se
ocupau prin concurs în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocupare funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5080/31.08.2016, cu modificările şi completările
ulterioare, ordin care în prezent este abrogat.
Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ preuniversitar, sesiunea septembrie-decembrie 2016, s-a desfăşurat în baza
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
Concursul a constat în trei probe: proba scrisă, analiza curriculumului vitae, interviu.
Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim a fost de 50 puncte, iar punctajul minim de
promovare a probei a fost de 35 puncte. Au fost declaraţi „admişi" candidaţii care au realizat un
punctaj de cel puţin 35 puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe
de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte (cf. prevederilor art. 15 din Metodologie).
Având în vedere faptul că primele două probe ale concursului, respectiv proba scrisă şi analiza
curriculumului vitae, au fost evaluate în faţa candidaţilor, nu s-a impus necesitatea reevaluării
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acestora de către o altă comisie. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) şi (2) din
Metodologie, candidaţii au avut posibilitatea de a contesta numai proba de interviu.
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor s-a realizat în baza Metodologiei şi a Procedurii
operaţionale nr. 1991/DGMRU/18.11.2016 privind activităţile desfăşurate în vederea reevaluării
probei de interviu de către comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul concursului pentru
ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) din Metodologie, Comisia de
soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct
din unităţile de învăţământ de stat s-a constituit prin decizie a inspectorului şcolar general, în
următoarea componenţă: a) - coordonator - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar; b) membri: două cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi în management
educaţional, care îndeplinesc criteriile de competenţă profesională, managerială şi de prestigiu
moral, selectate din cadrul unităţilor de învăţământ pentru care nu s-au depus contestaţii; doi
reprezentanţi ai autorităţii publice locale dintr-o localitate în care se află unităţi de învăţământ
pentru care nu s-au depus contestaţii, respectiv 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale din
cadrul unui sector, pentru municipiul Bucureşti; doi reprezentanţi ai autorităţii publice de la nivel
judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru unităţile de învăţământ special şi
CJRAE/CMBRAE; c) - un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice cu rol de mediator; d) - secretar - un inspector şcolar.
În fiecare judeţ a fost constituită o comisie de contestaţii, conform prevederilor legale
menţionate anterior, dar aceasta a soluţionat contestaţiile depuse de candidaţi care au susţinut
concursul în alt judeţ. În baza art. 19 alin. (11) din Metodologie, hotărârea comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios
administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; Comisia de
soluţionare a contestaţiilor nu a avut obligaţia emiterii unui act administrativ care să fie denumit
„hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor". Rezultatele evaluării realizate de membrii
comisiei de soluţionare a contestaţiilor reprezintă ceea ce a hotărât această comisie. Potrivit
Procedurii operaţionale nr. 1991/DGMRU/ 18.11.2016, nu s-a furnizat fiecărui candidat un
răspuns scris cu privire la rezultatele reevaluării probei de interviu, ci informarea candidaţilor s-a
realizat doar prin afişarea rezultatelor la sediile şi pe site-urile inspectoratelor şcolare. Precizăm
faptul că soluţionarea contestaţiilor candidaţilor la proba de interviu din judeţul B. s-a realizat de
comisia constituită potrivit art. 19 alin. (4) din Metodologie la nivelul Inspectoratului Şcolar
Judeţean I., în perioada 24 noiembrie - 9 decembrie 2016, conform Calendarul organizării şi
desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Nota nr. 1271/DGMRU/09.09.2016.
În concluzie, solicită admiterea excepţiei si respingerea acţiunii.
În drept a invocat Codul de procedură civilă, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare; OMENCŞ nr. 5080/2016, pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:
Reclamantul a solicitat să se constate nelegalitatea art. 19 alin. 1 din Metodologia privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale
și Cercetării Științifice nr. 5080/2016.
Dispoziția a cărei anulare se solicită este cuprinsă în Anexa 1 la Ordinul Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5080/2016 și are următorul conținut ”Probele de
concurs: "proba scrisă" și "analiza curriculumului vitae" nu se contestă”.
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Prin această dispoziție se instituie o limitare a dreptului de a cere comisiei de concurs
reanalizarea deciziilor luate cu prilejul notării la proba scrisă și a analizării condițiilor de
înscriere.
Limitarea dreptului reclamantului de a contesta într-o procedură administrativă aceste
probe de concurs au o consecință imediată constând în limitarea dreptului de a iniția o procedură
administrativă de revocare a deciziilor luate de comisia de examen. De asemeni, limitarea
prevăzută la art. 19 alin. 1 din OMENCȘ nr. 5080/2016 are și o consecință imediată, constând în
imposibilitatea de a se adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile în care Legea nr.
554/2004 impune prin dispozițiile art. 7 exercitarea recursul administrativ prealabil obligatoriu
ca o cale mai rapidă de restabilire a legalității, având ca scop atât protecția autorității publice
emitente care, prin repararea eventualelor erori săvârșite cu ocazia emiterii actului, are
posibilitatea de a evita chemarea sa în judecată în calitate de pârât, suportarea unor cheltuieli
suplimentare ori plata unor daune mai mari și chiar lezarea prestigiului său prin pierderea unui
proces public, cât și pe cea a particularului, care are posibilitatea de a obține anularea actului
printr-o procedură administrativă mai simplă și scutită de cheltuieli judiciare.
Pornind de la faptul că legalitatea unui act administrativ presupune concordanța acestuia
cu actele normative cu forță juridică superioară în temeiul și executarea căruia a fost emis,
Curtea constată că așa cum rezultă din preambul, Ordinul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 5080/2016 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar a fost adoptat în temeiul ”prevederilor art. 257, 258 și art. 259 alin. (3)
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Legea educației naționale nr. 1/2011 reglementează structura, organizarea și funcționarea
sistemului național de învățământ de stat, particular și confesional, reprezentând legea cadru în
această materie. Prin art. 257, 258 și art. 259 alin. (3) din Lege, s-a stabilit că funcția de director
și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale
corpului național de experți în management educațional, concursul fiind organizat de către
inspectoratul școlar care are și atribuția de a numi comisia de concurs. Prin aliniatul 2 al
articolului 258 se prevede că ”Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru
ocuparea funcției de director și de director adjunct se stabilește prin ordin al ministrului
educației naționale și cercetării științifice”.
Așadar, dispozițiile art. 257, 258 și art. 259 alin. (3) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare stabilesc condițiile de ocupare a funcțiilor de
conducere din unitățile de învățământ și stabilesc competența ministrului educației naționale și
cercetării științifice în a reglementa condițiile de ocupare a funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar,
numirea și eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ
preuniversitar, fără a stabili limitări ale drepturilor concurenților ce acced la ocuparea funcțiilor
de conducere de a contesta probele de concurs.
Prin urmare, instanța va verifica legalitatea dispozițiilor art. 19 alin. 1 din OMENCȘ nr.
5080/2016 prin raportare la art. 21 alin. 1 și 2 din Constituția României potrivit cărora ”Orice
persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale
legitime. Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”. Această dispoziție
constituțională consacră principiul fundamental al accesului liber la justiție care reprezintă
facultatea oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acțiune în justiție,
implicând obligația corelativă a statului ca, prin instanța competentă, să soluționeze această
acțiune. Orice condiționare sau limitare a accesului liber la justiție reprezintă o nesocotire a unui
principiu constituțional fundamental și a unor standarde internaționale universale, în orice
democrație reală.
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Ca o garanție a respectării drepturilor omului, accesul liber la justiție este consacrat și în
art. 6 alin. 1 Convenția Europeana a Drepturilor Omului care prevede: ”Orice persoană are
dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și intr-un termen rezonabil, de către
un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării
drepturilor și obligațiilor cu caracter civil…”
Dreptul de acces la justiție impune obligații in sarcina legiuitorului si executivului. Statul
este ținut să acorde oricărei persoane toate facilitățile rezonabile de drept și de fapt pentru a
accede la instanța, deci trebuie să asigure efectivitatea dreptului de acces.
Așa cum s-a arătat, emitentul OMENCȘ nr. 5080/2016 prin art. 19 alin. 1 a reglementat o
limită a accesului liber la o contestație administrativă și în final inadmisibilitatea unui demers
judiciar din cauza interdicției efectuării procedurii prealabile prevăzută de art. 7 din legea
contenciosului administrativ. Pentru a verifica dacă o asemenea limitare este proporțională cu
scopul urmărit de emitent, instanța reține că singura justificare a acestei limitări, prezentată de
autoritatea pârâtă atât în răspunsul la plângerea prealabilă cât și în cuprinsul întâmpinării, constă
în faptul că aceste două probe, respectiv "proba scrisă" și "analiza curriculumului vitae" au fost
evaluate în fața candidaților.
O asemenea justificare nu relevă însă un raport rezonabil de proporționalitate între
interesul autorității publice și protecția drepturilor fundamentale ale reclamantului, întrucât
limitarea impusă ( cea de a interzice dreptul la o contestație administrativă ) afectează în mod
iremediabil interesul individual, respectiv cel al persoanei care dorește să recurgă la o procedură
administrativă de control și în final la o acțiune în justiție în vederea realizării drepturilor și
intereselor sale subiective.
Față de aceste considerente, Curtea constată că dispozițiile art. 19 alin. 1 din OMENCȘ
nr. 5080/2016 nu este conform cu dispozițiile constituționale și în consecință, în temeiul art. 18
și art. 8 din Legea nr. 554/2004 va dispune anularea lor.
12. Suspendare act administrativ în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004.
Tardivitate formulare cerere.
Rezumat:
O cerere de suspendare întemeiată pe art. 15 din Legea nr. 554/2004 poate fi formulată
numai până la soluționarea acțiunii în fond de către prima instanță; o cerere de suspendare
formulată după acest moment este tardivă, excepție de ordine publică ce poate fi astfel invocată
și ulterior depunerii întâmpinării.
(Sentința nr. 69 din 9.05.2018, dosar nr. 214/39/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ../39/2018 la data de 29 martie
2018, reclamanta SC A. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., ca prin hotărârea ce se
va pronunţa să se dispună suspendarea executării actului administrativ/titlului executoriu nr.
306306 din 11 martie 2016 până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii în anulare ce
formează obiectul dosarului .../39/2016 al Curţii de Apel Suceava.
În motivare, a arătat că prin procesul-verbal nr. 306306 din 13 martie 2016 încheiat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Control Antifraudă şi Inspecţii
s-au constatat pretinse nereguli în privinţa unor sume încasate cu titlu de compensaţii pentru
pierderi de producţie aferente perioadei 2008-2009 şi s-a stabilit o creanţă bugetară în cuantum
de 549.633,94 lei pe care ar trebui să o returneze autorităţii competente cu gestionarea fondurilor
comunitare; că a formulat contestaţie împotriva actului administrativ menţionat, contestaţie
admisă în parte prin sentinţa nr. 31 din 2.03.2017 pronunţată de Secţia de contencios
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administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava în dosarul nr..../39/2016 în sensul că actul
contestat a fost anulat parţial în privinţa sumei de 240.163,94 lei; că împotriva acestei sentinţe au
fost declarat recurs ambele părţi din prezentul litigiu şi încă nu există o soluţie definitivă.
A precizat că actul administrativ contestat a dobândit caracterul unui titlu executoriu în
privinţa căruia pârâta a emis somaţia nr. 7/30/1/2018/1693 pentru întreaga sumă de 549.634 de
lei, fiind astfel declanşată procedura de executare silită; că anterior promovării acţiunii în
anularea actului administrativ în discuţie, a mai formulat o cerere de suspendare întemeiată pe
dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 coroborate cu cele ale art. 50 alin.(8) din OUG nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în utilizarea
fondurilor europene, cerere respinsă însă prin sentinţa nr. 172 din 22 iunie 2016 a Secţiei de
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava în dosarul nr...../39/2016, cu
argumentul esenţial că nu există temeiuri pentru suspendarea executării unui act care se bucură
de prezumţia de legalitate.
A apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a prezentei cereri de suspendare,
în sensul că ne aflăm în situaţia unui caz bine justificat, actul a cărui executare s-a declanşat fiind
pus serios sub semnul îndoielii, din perspectiva legalităţii conţinutului acestuia. A susţinut că
dacă în privinţa cererii de suspendare soluţionată în cursul anului 2016, instanţa a invocat
prezumţia de legalitate a actului administrativ şi imposibilitatea de a realiza o analiza pe fondul
aspectelor de legalitate, în prezent această prezumţie a fost răsturnată chiar prin sentinţa
31/2.03.2017 a Curţii de Apel Suceava care a anulat într-o măsură semnificativă acest act.
Referitor la iminenţa pagubei produse prin executarea de îndată a actului administrativ, a
considerat că plata sumei de 549.634 lei raportată la cifra de afaceri a societăţii ar genera o
dificultate majoră în activitatea acesteia, nefiind exclus nici riscul intrării în incapacitate de plată.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 15 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii pe excepţia autorităţii lucrului
judecat sau ca neîntemeiată.
A considerat că acţiunea este neîntemeiată pentru următoarele motive :
D.G.R.F.P. – A.J.F.P. B. a declanşat executarea silită împotriva petentei prin emiterea în
consens cu prevederile art. 230 alin. 1 Cod procedură fiscală a Somaţiei nr.7/30/1/2018/1693/
20.03.2018 însoţită de Titlul executoriu aferent acesteia şi obligatoriu de întocmit în cadrul
procedurii de executare silită fiscală cu nr.18960/ 20.03.2018 conform art. 226 alin. 2 din acelaşi
Cod, din care rezultă o obligaţie de plată în sarcina societăţii reclamante în sumă de 549.634 lei.
Somaţia împreună cu titlul executoriu aferent acesteia au fost comunicate prin remitere de
semnătura administratorului C. la data de 21.03.2018.
Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 236 Cod proc. fiscală, a fost instituită şi
măsura popririi asupra disponibilităţilor băneşti ale petentei, prin Adresa de înfiinţare poprire nr.
23280/03/11/ 11.04.2018, despre această măsura fiind înştiinţată şi reclamanta.
Această sumă de 549.634 lei reprezintă obligaţiile fiscale ale petentei către bugetul
general consolidat al statului, şi are la bază, ca titlu de creanţă, Procesul verbal de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 306306/11.03.2016 transmis organului fiscal
de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcţia Generala de Control, Antifraudă
şi Inspecţii Bucureşti cu Adresa înregistrată cu dată certă la registratura AJFP B. sub nr.
15444/6.03.2018, în vederea colectării şi executării sumei cu titlu de obligaţie de plată, titlu de
creanţa care s-a transformat în titlu executoriu.
În speţă, până la data prezentei acţiuni, nu a existat pentru organul fiscal cu atribuţii în
colectarea şi executarea creanţelor bugetare vreo cauză care sa suspende sau să împiedice
executarea silită, şi dat fiind şi titlul de creanţă emis în sarcina contestatoarei - Procesul verbal de
constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 306306/11.03.2016, organul de
executare din cadrul AFPM a procedat la declanşarea executării silite prin formele arătate în
preambulul prezentei.
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Aşadar, stabilirea obligaţiei de plată fiscale s-a făcut prin Procesul verbal de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 306306/11.03.2016 care reprezintă titlu de
creanţă, devenit, transformat în titlu executoriu întrucât s-a împlinit scadenţa, aşa încât, aceasta sa realizat în temeiul unui titlu de creanţă valid, până la data prezentei.
Referitor la temeiul de drept pe care reclamanta şi-a întemeiat cererea de suspendare, a
arătat că art.15 alin.1 din Legea nr.554/2004 condiţionează admiterea cererii de suspendare a
unui act administrativ de existenţa şi implicit dovedirea unei acţiuni judiciare la instanţa de
contencios cu privire la anularea actului, şi de plata unei cauţiuni (art. 278 CPF), iar reclamanta,
prin susţinerile sale, pe de o parte, nu a probat împrejurarea că executarea actelor administrative
fiscale contestate, ar crea consecinţe deosebit de grave afectându-i activitatea, iar pe de altă parte
nu a precizat care sunt împrejurările de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii
actului administrativ contestat, ceea ce contravine principiului înscris în art. 249 din Codul de
procedură civilă care dispune că cel ce face o susţinere în cursul judecaţii trebuie să o
dovedească.
În fine, cu referire la faptul că asupra suspendării solicitate în condiţiile art. 14 din Legea
nr. 554/2004, petenta a obţinut deja o sentinţă de respingere a cererii de suspendare, sentinţă
rămasă definitiva prin nerecurare, a considerat că în cauză se impune a se reţine autoritatea de
lucru judecat reglementata de art. 430 Cod proc. civilă.
Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra excepţiei tardivităţii formulării cererii,
Curtea reţine următoarele:
Excepţia tardivităţii formulării unei cereri de chemare în judecată, este o excepţie
absolută, cercetarea ei fiind instituită în respectarea unor interese generale de înfăptuire a justiţiei
şi priveşte încălcarea unor norme de ordine publică, astfel ca instanţa este obligată sa verifice, cu
prioritate fata de fondul cauzei, îndeplinirea acestei condiţii esenţiale.
În soluţionarea acestei excepţii, Curtea reţine că reclamanta SC A. SRL solicită în
prezenta cauză suspendarea executării actului administrativ reprezentat de proces – verbal nr.
306306 din 11.03.2016 emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală
Control Antifraudă şi Inspecţii, până la soluţionarea definitivă a dosarului .../39/2016 al Curţii de
Apel Suceava, solicitare formulată în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, printr-o cerere
separată de acţiunea în anulare a actului administrativ a cărui suspendarea se solicită.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării actului administrativ
unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea
adresată instanţei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz,
instanţa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a
cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o dată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune
separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.
Este, aşadar, de observat că dreptul de formulare a cererii de suspendare în temeiul art. 15
din Legea nr. 554/2004, nu este unul absolut şi nelimitat, ci dimpotrivă este limitat în timp până
la soluţionarea acţiunii în primă instanţă, neputându-se solicita suspendarea actului administrativ
după dezinvestirea instanţei de fond. În acest sens, s-a arătat şi în literatura de specialitate (G.
Bogasiu, Legea contenciosului administrativ comentată şi adnotată, Ed. a III-a revizuită şi
adăugită, Bucureşti, 2015, pag. 422).
Or, în cauză, aşa cum însăşi reclamanta a arătat în argumentarea cererii de suspendare,
acţiunea în anularea actului administrativ despre a cărui suspendare este vorba, a fost deja
soluţionată mult anterior formulării prezentei cereri (29.03.2018), respectiv la 2.03.2017 prin
sentinţa nr. 31 din 2.03.2017 pronunţată în dosar nr. .../39/2016 al Curţii de Apel Suceava, care
în prezent este în stadiul de judecată a recursului în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Este de reţinut că reclamanta, deşi a fost citată special cu această menţiune pentru
termenul din 7.05.2018, de a răspunde acestei chestiuni, nu a avansat nici o apărare în acest sens.
Apreciază instanţa că nu există dubii asupra dispoziţiilor textului legal, aşa cum s-a arătat
anterior şi cum s-a statuat şi în literatura de specialitate, că sintagma „până la soluţionarea
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acţiunii în fond” nu ar putea fi interpretată ca dispunând de fapt limitarea temporară până la
judecata inclusiv a recursului, aşadar până la soluţionarea definitivă în fond, o atare interpretare
neputând fi susţinută juridic.
Astfel, în primul rând este de observat că textul legal foloseşte expresia soluţionare în
fond, iar nu soluţionare definitivă în fond. Or, ori de câte ori legiuitorul a înţeles să aibă în
vedere soluţionarea definitivă, a făcut-o prin exprimarea în mod expres a acestui lucru; cel mai
bun exemplu în acest sens îl constituie chiar articolul disputat – art. 15, care în acelaşi alineat intenţionând ca reglementarea efectelor suspendării în condiţiile art. 15 să fie pentru o perioadă
mai lungă decât cea în cazul suspendării art. 14, a definit acest moment temporal, expres,
exprimându-se de această dată cu sintagma până la soluţionarea definitivă a cauzei. Ca urmare,
utilizarea în acelaşi articol, acelaşi alineat, a celor două noţiuni în mod diferit, soluţionare (pentru
termenul de formulare a cererii) vs. soluţionare definitivă (pentru efectele hotărârii de
suspendare), nu poate fi înafara intenţiei şi deosebirii pe care a înţeles să o facă legiuitorul,
intenţie căreia i se cuvine astfel a se da interpretarea corectă şi valoarea aferentă juridic.
Este apoi de adăugat că deşi este cert că legiuitorul a intenţionat limitarea în timp a
exercitării acestui drept (cererea se poate formula ... până la soluţionarea acţiunii în fond), a
considera că acest moment temporal este finalizarea recursului iar nu a judecăţii în primă
instanţă, înseamnă a nu limita exercitarea acestui drept cu totul, de vreme ce, în această
interpretare practic ar deveni exercitabil acest drept de fapt, pe parcursul întregului proces, care
parcurge de regulă şi etapa recursului. Or, un text se interpretează în sensul în care produce efect,
iar nu în sensul în care efectele sale sunt înlăturate; este de observat că altfel interpretarea s-ar
circumscrie excluderii din limitarea temporară doar a etapei contestaţiei în anulare şi revizuirii, a
căror exercitare este cu totul excepţională, şi pentru care de altfel, legiuitorul, dacă ar fi
intenţionat aceasta, ar fi procedat prin indicarea ca atare, în orice caz nu în această manieră.
Nu poate fi primită nici ipoteza că, dacă s-ar accepta ca adevărată teza că o cerere de
suspendare nu se poate face ulterior soluţionării în primă instanţă a acţiunii pe fond, s-ar ajunge
la o contradicţie care nu poate fi înlăturată decât prin asumarea falsităţii ipotezei de la se pleacă:
respectiv că s-ar ajunge ca o cerere de suspendare formulată în cursul rejudecării acţiunii pe
fond, ca urmare a casării după recurs, nu ar fi tardivă, în timp ce o cerere de suspendare
formulată în timpul judecăţii recursului în acţiunea pe fond ar fi tardivă, deşi acest din urmă
moment ar fi anterior primului.
Un asemenea raţionament nu poate fi primit, cât timp el pleacă la rându-i de la o ipoteză
falsă, respectiv că rejudecarea după casare înseamnă automat nu doar reluarea judecăţii ci
repunerea părţilor în toate drepturile; rejudecarea nu înseamnă automat acest lucru – nu înseamnă
de exemplu, repunerea părţilor în dreptul de a formula cerere de intervenţie, modificare de
acţiune, după ce în primul ciclu procesual nu a fost exercitat acest drept conform legii (desigur,
atâta timp cât nu aceste chestiuni au determinat rejudecarea), rejudecarea având a se face în
limitele şi cadrul trasat, în conformitate cu art. 501 Cpc; a admite contrariul – că de fapt prin
rejucarea are loc o reluare a judecăţii cu ignorarea completă a primului ciclu procesual deja
parcurs, ar produce consecinţe deosebit de nepotrivite – ar permite, de exemplu, a se judeca în
rejudecare, printr-o modificare de acţiune ce ar fi permisă în rejudecare pe acelaşi tip de
raţionament, altceva decât a constituit obiect al analizei în recurs şi pentru care s-a dispus
rejudecarea, ceea ce nu poate fi primit. De aceea, interpretarea corectă trebuie să fie aceea că o
dată parcursă judecata în fond, şi depăşit fiind momentul pronunţării în fond, o cerere de
suspendare formulată ulterior acestui moment nu poate fi primită.
În ce priveşte decizia nr. 36/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pronunţată în legătură cu interpretarea art.
4 din Legea nr. 554/2004, subliniază curtea că acesta nu este incident în cazul de faţă, acţiunea
de faţă privind un alt text de lege – art. 15 şi o sintagmă diferită de cea avută în vedere în acea
decizie. Este astfel de observat că decizia respectivă a privit sintagma instanţa învestită cu fondul
litigiului din alineatul 2 al articolului 4 privitor la excepţia de nelegalitate, că textul analizat
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acolo – art. 4 prevedea de altfel foarte clar în alineatul 1 că formularea excepţiei de nelegalitate
se putea face oricând, intenţia legiuitorului nefiind aşadar de a impune o limitare temporară (cum
s-a arătat mai sus că este în cazul de faţă), texte care se impuneau a fi coroborate, şi că, aşa cum
se arată expres în decizia respectivă, paragraful 51, considerarea şi includerea instanţei de recurs
ca instanţă care rezolvă «fondul litigiului» a fost, aşa cum se arată expres în decizie, făcută în
sensul textului de lege amintit, iar nu pentru aplicarea ei către orice text de lege care nici măcar
nu este similar, cu atât mai puţin identic; motivarea deciziei este astfel atentă în a sublinia că
interpretarea este aferentă înţelesului impus de acel text, neputând şi netrebuind a fi aplicat prin
analogie unor alte dispoziţii şi sintagme diferite.
Mai subliniază instanţa că, dacă legea trebuie să asigure acces la justiţie şi acesta trebuie
să fie unul efectiv, aceasta nu înseamnă însă că accesul liber la justiţie este un drept absolut ci,
aşa cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mai multe decizii (de exemplu
Golder împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, 1975 Ashingdane împotriva Regatului Unit,
1985) dreptul de acces la justiţie poate face obiectul unor limitări. Aceste limitări sunt implicit
permise, deoarece dreptul de acces la justiţie necesită, prin însăşi natura sa, o reglementare din
partea statelor, care poate să varieze în timp şi spaţiu, în funcţie de nevoile şi resursele de care
dispune comunitatea. Gradul de acces permis de legislaţia naţională trebuie să fie însă suficient
pentru a asigura accesul individual la instanţă, în lumina principiului supremaţiei dreptului într-o
societate democratică. În acelaşi sens a statuat şi Curtea Constituţională a României care a
reţinut, de exemplu prin Decizia nr. 894/200611, că ”dreptul de acces la justiţie nu este un drept
absolut, orice restricţie fiind admisă atât timp cât nu se aduce atingere dreptului de acces la un
tribunal în substanţa sa, statul dispunând în acest sens de o marjă de apreciere.” Or, în cauză, nu
se poate susţine teza unei reglementări nerezonabile de către legiuitor a acestei limitări, cât timp
termenul de formulare a cererii de suspendare despre a cărui respectare este vorba este unul
generos şi care permite formularea cererii de suspendare a actului administrativ în intervale de
timp foarte mari, de ordinul lunilor sau anului (respectiv pe toata durata judecăţii pe fond).
Pentru aceste motive, Curtea, reţinând că în cauză formularea cererii de suspendare în
temeiul art. 15 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, s-a făcut cu depăşirea termenului imperativ
prevăzut de lege, urmează să respingă cererea ca tardiv formulată.
Drept consecinţă, faţă de soluţia pronunţată asupra cererii de suspendare, în temeiul art.
1064 Cod procedură civilă, instanţa va dispune restituirea sumei achitată de către reclamantă cu
titlu de cauţiune în prezenta cauză.
13. Anulare hotărâre de guvern de atestare a apartenenței unor bunuri domeniului
public. Obligativitatea formulării anterior a plângerii prealabile.
Rezumat:
O hotărâre de atestare a apartenenţei unor bunuri domeniului public este un act
administrativ cu caracter individual, astfel încât contestarea acestuia urmează regulile
prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Fiind vorba de un act administrativ supus
exigenţei de publicare în Monitorul Oficial, data comunicării este cea a publicării.
(Sentința nr. 74 din 23.05.2018, Dosar nr. 820/39/2017)
Hotărârea:
Asupra excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive a Instituţiei Prefectului Judeţului A. şi
a Consiliului Judeţean A., respectiv excepţia tardivităţii formulării acţiunii, constată:
Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, înregistrată sub nr. .../39/2017 din data de 8 decembrie 2017, reclamanta Regia Națională
a Pădurilor - ROMSILVA prin Direcţia Silvică A., în contradictoriu cu pârâţii Guvernul
României, Consiliul Judeţean A. şi Consiliul Local al comunei B., a solicitat anularea parțială a
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Hotărârii Guvernului României nr. ..../27.12.2001, respectiv excluderea din Anexa nr. 20 a
drumului comunal 48, comuna B., judeţ A., atestat prin acest act administrativ, având caracter
individual, ca fiind proprietate publică a UAT B., judeţ A.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, respectând prevederile art. 7 alin 3 din Legea
nr. 554/2004, a formulat plângere prealabilă adresată Guvernului României, cu solicitarea de
revocare parţială a HG nr. .../27.12.2001, însă prin adresa nr. 15A/4877/CA/ 10.08.2017 i s-a
comunicat soluţia de respingere ca neîntemeiată, astfel încât a formulat prezenta acţiune în
contencios administrativ.
A susţinut că în lipsa parcurgerii procedurii reglementată de prevederile art. 9 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ori Legea 192/2010 după
intrarea în vigoare a acestui act normativ special, drumul auto forestier S., având regimul juridic
de proprietate publică a statului aflat în administrarea R.N.P.- ROMSILVA prin Direcția Silvică
A., a fost inventariat prin actele administrative Hotărârile Consiliului Local B. nr. 5470 din
1.08.2016 și nr. 5474 din aceeaşi dată privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniului public, ca bun imobil aparţinând domeniului public al comunei B.,
operaţiune pur arbitrară, fără a avea vreun fundament legal ori o bază faptică prin existența unui
titlu de proprietate. În baza acestor hotărâri ale Consiliului local B., însușite de către Instituţia
Prefectului Judeţul A. și Consiliul Judeţean A., a fost întocmită Nota de fundamentare a
proiectului de hotărâre de guvern care, fiind promovat spre legiferare, a devenit actul
administrativ de atestare, respectiv Hotărârea Guvernului României nr. ... din 27.12.2001, act
care prin anexa 20 atestă ca aparţinând domeniului public al UAT B. drumul comunal DC 48 ,
fiind totuna cu drumul auto forestier - DAF S. - proprietate publică a Statului Român. A susţinut
că drumul atestat abuziv ca fiind comunal nu a fost vreodată în proprietatea UAT B., ci istoric şi
juridic este proprietate publică a statului, edificat de către structurile silvice în teren forestier,
definit în documente ca „drumul auto forestier – S.” evidenţiat contabil la Direcţia Silvică A. ca
mijloc fix cu nr. de inventar 101580, cu valoarea de 2.946.000 lei şi înregistrat la MFP sub nr.
11080. Terenul aferent acestui drum este cuprins în amenajamentul silvic, regăsindu-se în
proprietate publică a Statului Român, identificat ca unitatea amenajistică (u.a.) 270D din unitatea
de producţie (U.P.) IV, iar potrivit art. 16 din Legea nr. 26/1996 Codul silvic, în vigoare la data
emiterii hotărârii de atestare a domeniului public al UAT Comuna B., amenajamentele silvice
constituie bază a cadastrului forestier şi a titlului de proprietate al statului. Totodată, conform art.
17 din acelaşi act normativ, în baza datelor din amenajamentele silvice, se întocmește inventarul
fondului forestier la nivel naţional şi teritorial. Trecerea în categoria de drum comunal s-a făcut
în baza unor operaţiuni nelegitime şi arbitrare, în lipsa oricărui înscris care să probeze vreun
drept de proprietate al UAT B. şi fără consultarea administratorului, respectiv R.N.P. Romsilva
prin Direcţia Silvică A. Or, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind regimul juridic al
proprietăţii publice, în forma existentă în vigoare la acea dată, transmiterea proprietăţii publice a
statului în proprietatea publică a unei unităţi administrativ teritoriale nu se poate realiza printr-o
hotărâre de guvern de atestare a domeniului public emisă în baza art. 21 alin. 3, care este un act
administrativ constatator, ci doar printr-o procedură specială, finalizată prin emiterea unei
hotărâri de guvern dispozitive, aşa cum este reglementată de art. 9 alin. 1. A mai arătat că
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale,
recunoscut ca drept al autorităţilor publice locale şi judeţene prin art. 21 din Legea nr. 213/1998,
nu se poate confunda cu trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al
unei unităţi administrativ teritoriale, situaţie distinctă ce implică o verificare din partea
Guvernului în ceea ce priveşte schimbarea regimului juridic al bunului sub aspectul titularului
dreptului de proprietate şi administratorului. Separat de aceasta, potrivit art. 54 din Legea nr.
26/1996, reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică este interzisă. A susţinut că
prin actul administrativ atacat au fost încălcate prevederi din legea menţionată, scoţându-se
definitiv terenuri din fondul forestier cu încălcarea prevederilor legale şi, totodată, s-a ajuns la o
situaţie juridică imposibilă, respectiv aceea ca un drum şi terenul aferent acestuia să fie simultan
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proprietate publică a statului, evidenţiată ca atare în amenajamentul silvic, inventarul propriu a
D.S. A. şi cel al M.F.P., şi proprietate publică a U.A.T. Comuna B., în condiţiile în care această
entitate nu poate proba care este temeiul ce a stat la baza emiterii Hotărârilor Consiliului Local
B. nr. 5470 şi 5474 din 1.08.2016 prin care drumul menţionat a fost inventariat ca DC48 - sat S.
A mai arătat că documentaţia cadastrală şi intabularea dreptului de proprietate al UAT B. au
intervenit ulterior hotărârilor consiliului local şi hotărârii de guvern, fiind realizate tocmai în
baza acestor acte administrative emise abuziv şi nelegal. Întrucât în cauză nu au fost respectate
prevederile Legii nr. 213/1998 şi nu a fost emisă o hotărâre de guvern de trecere a terenului
forestier, având categoria de folosinţă drum auto forestier, din domeniul public al statului în
domeniul public al Comunei B., Hotărârea Guvernului nr. .../27.12.2001 se impune a fi anulată
parţial în ceea priveşte cuprinderea în Anexa 20 a drumului comunal DC 48 – sat S., deoarece a
fost atestat în mod abuziv şi nelegal ca aparţinând domeniului public al UAT B.
Faţă de probatoriul existent şi raportat la prevederile legale în vigoare, care nu permit
existenta unei situaţii juridice imposibile, ca acelaşi bun imobil să apară simultan ca proprietate
publică a Statului Român, dar şi a UAT B., judeţul A., reclamanta a solicitat admiterea acţiunii
aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 8 alin. 1 şi art. 11 alin. 1 lit.
c din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
Pârâtul Consiliul Județean A., legal înştiinţat prin procedura premergătoare termenului de
judecată, a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive a Consiliului Județean A. şi a solicitat introducerea în cauză a Instituţiei Prefectului
Județului A.; pe fond, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.
În motivarea excepţiei invocate, a arătat că U.A.T. Judeţul A. nu este proprietarul
drumului DC 48 - sat S., iar pe de altă parte Consiliul Judeţean A. nu este emitentul actului
administrativ a cărui anulare se solicită, respectiv a H.G. nr. .../27.12.2001, astfel încât consideră
că nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză. A solicitat introducerea în cauză a
Instituţiei Prefectului Judeţului A., motivat de prevederile art. 19 alin. l, lit. e din Legea 340/2004
cu modificările şi completările ulterioare, care statuează că Instituţia Prefectului „verifică
legalitatea actelor administrative consiliului local sau ale primarului". Dat fiind faptul că
anularea parţială a unei hotărâri de guvern care are la bază o serie de hotărâri de consiliu local,
emise de Consiliul Local B., pe care Instituţia Prefectului, în virtutea textului legal mai sus
menţionat avea obligativitatea să le verifice, opinează că se impune introducerea în cauză a
Instituţiei Prefectului Judeţului A., pentru ca să îşi exprime un punct de vedere. Nu în ultimul
rând, a arătat că promovarea proiectului de H.G. nr. .../2001, care face obiectul cererii pendinte, a
fost efectuată, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor legale incidente, în comun de către
Consiliul Judeţean A. şi Prefectura A..
Prin încheierea de ședință din data de 17 aprilie 2018, instanța a dispus introducerea în
cauză, în calitate de pârâtă, a Instituţiei Prefectului Judeţului A..
Pârâtul Consiliul local al comunei B., județ A., legal înştiinţat prin procedura
premergătoare termenului de judecată, a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepția
tardivității cererii de chemare în judecată și, în subsidiar, pe fond, a solicitat respingerea cererii
ca neîntemeiată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea excepției a arătat că din analiza cererii introductive de instanţă se poate
observa că obiectul cauzei constă în anularea unui act administrativ cu caracter individual,
adresat unui alt subiect de drept decât destinatarul actului. În acest caz, al acţiunilor ce pot fi
formulate de terţul vătămat printr-un act administrativ individual adresat altui subiect de drept,
nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, aşa cum în mod
eronat indică reclamanta, ci dispoziţiile art. 11 alin. (2) din aceeaşi lege, astfel că termenul pentru
formularea acţiunii curge de la data luării la cunoştinţă de existenţa actului, termen care este de 6
luni, sau în anumite circumstanţe de 1 an. Deoarece reclamanta nu indică o altă dată de la care să
fi luat la cunoştinţă de existenţa Hotărârii de Guvern nr. .../2001, cu privire la care reclamanta
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solicită anularea parţială, urmează să se considere că termenul de formulare a acţiunii în
contencios a început să curgă de la data publicării anexei nr. 20, parte integrantă a H.G. nr.
.../2001, în Monitorul Oficial, adică în data de 30.08.2002. Obligativitatea parcurgerii procedurii
prealabile, prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, priveşte doar situaţia atacării actului
administrativ chiar de către subiectul căruia îi este destinat, şi nu de către terţul vătămat printr-un
asemenea act. Ca urmare, reclamanta nu se poate prevala de dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. c) din
lege, invocând faptul că a introdus acţiunea prezentă în termenul legal de 6 luni de la data
comunicării răspunsului negativ de către Secretariatul General al Guvernului, adică 31.08.2017.
În consecinţă, a invocat decăderea reclamantei din dreptul de a solicita anularea actului
administrativ individual, cu consecinţa respingerii cererii de chemare în judecată ca fiind tardiv
formulată.
Pârâtul Guvernul României, legal înştiinţat prin procedura premergătoare termenului de
judecată, a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.
Pârâta Instituţia Prefectului Judeţul A. a înaintat la dosar întâmpinare prin care şi-a
invocat lipsa calităţii procesuale pasive. În motivarea excepţiei, a invocat dispoziţiile Legii nr.
340/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează atribuţiile
prefectului şi pe cele ale instituţiei prefectului, care este o structură organizatorică care are în
vedere numai personalul tehnic de specialitate cu ajutorul căruia prefectul îşi realizează
atribuţiile ce-i revin din Constituţie şi legi.
În dovedirea susţinerilor din întâmpinări, pârâţii au înaintat la dosar înscrisuri.
Reclamanta a răspuns întâmpinărilor formulate în cauză, atât cu privire la excepţiile
invocate cât şi în ceea ce priveşte fondul cauzei.
Prin încheierea de şedinţă din 13 martie 2018, Curtea a respins ca lipsită de interes
cererea de chemarea în garanţie formulată de pârâtul Guvernul României împotriva pârâtului
Consiliul Local al comunei B., având în vedere calitatea acestuia de pârât din prezenta cauză,
apreciind că motivele cererii de chemare în garanţie pot fi valorificate ca apărări ale pârâtului
Guvernul României.
Analizând cu prioritate, conform dispoziţiilor art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă,
excepţiile invocate, Curtea constată următoarele:
În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Judeţean A., Curtea
constată că acesta are atribuţii în procedura de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unităţilor administrativ teritoriale, în sensul că, în conformitate cu art. 21 alin. 3 din
Legea nr. 213/1998, centralizează inventarele însuşite de consiliile locale din raza teritorială a
consiliului judeţean, inventare pe care le trimite Guvernului României pentru atestarea
apartenenţei bunurilor la domeniul public de interes local. Această atribuţie fiind aptă a genera
litigii în procedura de atestare a domeniului public, este justificată concluzia potrivit căreia
Consiliul Judeţean A. are calitate procesuală pasivă în cauză.
În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Instituţiei Prefectului Judeţul
A., Curtea constată că atribuţiile acestuia vizând verificarea legalităţii hotărârilor consiliului
judeţean şi ale consiliilor locale nu justifică prezenţa sa în prezentul litigiu, reclamanta
nesolicitând desfiinţarea hotărârilor pârâţilor Consiliul Judeţean A., respectiv Consiliul local al
Comunei B., ci doar anularea parţială a Hotărârii Guvernului României nr. 1357/ 27.12.2001,
respectiv excluderea din Anexa nr. 20 a drumului comunal 48B.
Excepţia tardivităţii formulării acţiunii este întemeiată şi va fi admisă, cu consecinţa
respingerii acţiunii ca inadmisibilă pentru următoarele considerente:
Aşa cum s-a reţinut în mod constant în practica Înaltei Curţi (e.g. decizia nr. 561/2014),
hotărârea de atestare a apartenenţei unor bunuri la domeniul public al unei unităţi administrative
este un act administrativ cu caracter individual, astfel încât contestarea acestuia urmează regulile
prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, contestatorul având obligaţia de a formula
plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la comunicare. Fiind vorba de un act administrativ
supus exigenţei de publicare în Monitorul Oficial al României, data comunicării este cea a
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publicării, în speţă 30.08.2002, aşa încât termenul de 30 de zile pentru introducerea plângerii
prealabile a expirat la data de 30.09.2002. Cum reclamanta a introdus plângerea prealabilă la
data de 17.07.2017, Curtea constată că aceasta este tardiv formulată şi, reţinând că tardivitatea
formulării plângerii echivalează cu neîndeplinirea procedurii prealabile, va respinge acţiunea ca
inadmisibilă.
14. Excepție de nelegalitate. Condiții pentru invocarea acesteia.
Rezumat :
Cercetarea legalității unui act administrativ este posibilă într-un proces, pe calea
excepției de nelegalitate, însă această modalitate de contestare a actului administrativ are un
caracter conex unui litigiu având un alt obiect decât contestarea actului administrativ a cărui
nelegalitate se urmărește pe calea excepției.
(Sentința nr. 78 din 11.06.2018, Dosar nr. 51/39/2018)
Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. .../39/2018, reclamanta S.C. A. SRL, în contradictoriu cu pârâtele
Direcţia Generală a Finanţelor Publice, emitenta Deciziei nr. 5990 din 12.12.2017 şi
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., emitenta Deciziei nr. F- 95/2017 a solicitat:
- anularea parţială a Deciziei nr. 5990 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice la
12.12.2017 respectiv: anularea dispoziţiilor cuprinse la art. 1 a deciziei; anularea dispoziţiilor
cuprinse la art. 2 al deciziei şi constatarea nulităţii parţiale a Raportului de inspecţie fiscală nr. F85/2017 şi anularea parţială a Deciziei de impunere nr. F- 96/30.05.2017, acte emise de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., respectiv exonerarea societăţii de plata sumei
de 62.309 lei impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi 1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri;
- constatarea lipsei de opozabilitate faţă de S.C. A. SRL şi a lipsei oricărui efect juridic a
Deciziei nr. F-BT 96/2017 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.;
- constatarea nulităţii absolute a deciziei de impunere, respectiv a nulităţii măsurilor
dispuse ca urmare a exploatării a 46 de aparate de joc …” în comun… „ cu C. SRL.
În subsidiar, în situaţia respingerilor cererilor menţionate a solicitat anularea dispoziţiilor
cuprinse la art. 1 şi 2 al deciziei şi obligarea intimatei la soluţionarea pe fond a contestaţiei
societăţii în termen de 10 zile de la data pronunţării sentinţei.
În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că la 30 mai 2017 Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B. a emis Decizia de impunere privind obligaţiile suplimentar de plată
stabilite de inspecţia fiscală nr. F – 96.
Împotriva dispoziţiilor din Decizia nr. F– 96 reclamanta a formulat în termen legal
contestaţie ce a fost soluţionată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Decizia
nr. 5990/2017.
Cu privire la respingerea ca nemotivat al capătului de cerere din contestaţie privind TVA
suplimentar de 5.972 lei (art. 2 al deciziei) reclamanta s-a referit şi înserat conţinutul paginii 6
din contestaţie şi susţine că motivarea deciziei referitoare la nemotivarea acestui capăt de cerere
din contestaţie este netemeinică, întrucât reclamanta a arătat argumentele de fapt şi de drept care
în opinia sa conferă caracter netemeinic deciziei de respingere ca nemotivată a contestaţiei.
Cu privire la suspendarea dispusă conform art. 1 din decizie reclamanta a susţinut că
suspendarea soluţionării a fost dispusă potrivit art. 277 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă, indicii
necontestate de organul de control fiscal şi nemenţionate în decizia de suspendare a soluţionării,
ceea ce dovedeşte nelegalitatea deciziei de suspendare a soluţionării.
A invocat nelegalitatea şi netemeinicia art. 1 al deciziei, întrucât, în fapt, nu sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a dispune suspendarea soluţionării, nefiind
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îndeplinită cerinţa legii constând în sesizarea de către organul de control a organelor în drept cu
privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni.
În acest sens a invocat şi înserat din conţinutul Raportului de inspecţie fiscală care a
generat Decizia de impunere F-96 şi faţă de acest aspect a solicitat să se constate dovedită
preexistenţa unui dosar penal la data controlului fiscal ceea ce dovedeşte neîndeplinirea
condiţiilor impuse de lege pentru suspendarea soluţionării contestaţiei care putea fi decisă în
temeiul de drept indicat la art. 1 al deciziei numai atunci când indiciile de săvârşire a infracţiunii
erau descoperite de ANAF deci nu şi atunci când exista deja un dosar penal pe rol, iar ONJN,
respectiv ANAF, din dispoziţia DNA, contribuie la fabricarea probei unui prejudiciu inexistent
dar necesar pentru existenţa infracţiunii.
A mai invocat art. 61 alin. 1 pct. a, alin. 4, 5 din Codul penal şi susţine că decizia nu
cuprinde vreo menţiune referitoare la sesizarea făcută de organul de control fiscal astfel că, în
temeiul prezumţiei relative de realitate a actului administrativ raportate la imperativul motivării
în fapt a acestuia, a solicitat a se constata că nu există sesizarea făcută organelor în drept de către
organele de control fiscal.
Decizia contestată nu este motivată conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr.
3741/2015, respectiv nu s-a menţionat legătura de cauzalitate/condiţionarea soluţiei dată
contestaţiei administrative de rezultatele cercetării în dosarul penal ceea ce conferă caracter
nelegal deciziei de suspendarea soluţionării întrucât decizia de suspendare a soluţionării nu este
motivată în fapt nearătând care sunt faptele infracţionale care ar genera sau nu existenţa
obligaţiilor de plată.
De asemenea, a invocat şi înserat Decizia nr. 401/2016 ale Curţii Constituţionale; pagina
33 din decizia contestată, art. 277 Cod procedură fiscală şi a susţinut că organul fiscal a adoptat
un act administrativ nemotivat potrivit art. 214 alin. 1 lit. c Cod de procedură civilă.
Ca atare, pornind de la aceste aspecte, în speţă, analizarea existenţei unei eventuale
infracţiuni nu impietează în mod direct şi decisiv asupra modalităţii de soluţionare a contestaţiei
reclamantei, având în vedere că argumentul principal al autorităţii pârâte este evitarea unor
posibile soluţii contradictorii între penal şi administrativ, deci nu este motivată legătura de
cauzalitate dintre soluţia dată contestaţiei şi indiciile de săvârşire a infracţiunii.
Pe rolul Curţii de Apel Suceava se află dosarul penal nr. 4/2015 înregistrat la DNA ce are
ca obiect şi fapta de a desfăşura activităţi de jocuri de noroc fără licenţă, activitate din care ar
rezulta prejudiciul de aproximativ 1.080.000 lei obiect al deciziei, situaţie de fapt confirmată şi
de intimată la pagina 3 din decizie.
După înregistrarea dosarului organele de cercetare penală au solicitat ONJN (organul de
specialitate al statului în domeniul jocurilor de noroc) să determine prejudiciul constând în taxa
de autorizare plătibilă de societate în condiţiile în care a exploatat 43 de aparate de joc fără
licenţă; ONJN calculează această taxă şi comunică DNA cuantumul ei „în condiţiile în care cele
43 de aparate erau în funcţiune ”… menţiune repetată în Raportul ONJN nr. 46191 din
22.12.2015, întrucât ONJN nu a constatat că aceste aparate erau în funcţiune; nici în
documentele întocmite de organele fiscale şi nici în cele întocmite de ONJN nu este consemnat
faptul că cele 43 de aparate erau în funcţiune.
Pentru motivele arătate a cerut anularea art. 1 a deciziei referitor la suspendarea
soluţionării contestaţiei reclamantei.
Cu privire la respingerea ca nemotivat al capătului 2 de cerere din contestaţie referitor la
TVA suplimentar de 5.972 lei (art. 2 al deciziei) a invocat şi înserat pagina 6 din contestaţie şi
susţine că motivarea deciziei referitoare la nemotivarea acestui capăt de cerere din contestaţie
este netemeinică, întrucât reclamanta a arătat argumentele de fapt şi de drept care în opinia sa
conferă caracter netemeinic deciziei de respingere ca nemotivată a contestaţiei.
De asemenea, a solicitat constatarea nulităţii absolute a părţii din Raportul de inspecţie
fiscală nr. F-BT 85/2017 şi de anulare parţială a Deciziei de impunere nr. F-96/30.05.2017 emisă
de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. respectiv exonerarea societăţii de plata sumei
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de 62.309 lei impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi 1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri care
au legătură cu dosarul nr. 4/P/2015, întrucât raportul este act administrativ întocmit de persoane
care nu au competenţa materială de a întocmi astfel de acte.
Astfel, decizia de impunere este întemeiată pe constatările de fapt cuprinse în Raportul nr.
46191/2015 întocmit de Oficiul Naţional de Jocuri de Noroc la solicitare expresă a DNA.
În considerarea prevederilor art. 113 alin. 3 Cod procedură fiscală a solicitat instanţei să
constate lipsa capacităţii/competenţei Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice B. de a
efectua control fiscal pentru lămurirea existenţei prejudiciului în dosarul 4/P/2015 şi, în
consecinţă, să se constate nulitatea parţială (în ceea ce privește obligațiile fiscale generate din
activitatea de jocuri de noroc a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-85/2017 întocmit la
solicitarea organului de cercetare penală şi a actelor subsecvente acestuia, respectiv Decizia de
impunere F-96/2017.
Referitor la cererea de anulare parţială a Deciziei de impunere nr. F- 96/2017 şi
exonerarea societăţii de plata sumelor de 62.309 lei impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi
1.080.279 lei taxă anuală jocuri a arătat că, în fapt, prin actele administrativ-fiscale atacate prin
prezenta, s-au stabilit în sarcina societăţii, de către organul fiscal, obligaţii suplimentare de plată
ca o consecinţă a faptei constatată de către inspectorii ONJN constând în exploatarea "prin A.
SRL" a unui număr de 43 de aparate.
Obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de organul de control sunt: 62.309 lei
impozit pe profit; 5.972 lei TVA şi 1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri.
Deşi acte administrativ-fiscale atacate prin acţiune au fost încheiate în temeiul situaţiei de
fapt stabilite (sub condiţia suspensivă constând înfăptui că acele aparate ar fi fost in funcţiune
astfel cum este menţionat în Raportul de constatare nr. 46.191 întocmit de inspectorii ONJN) de
alţi prepuşi ai organelor statului, respectiv de inspectori din cadrul Oficiului Naţional pentru
Jocuri de Noroc, prepuşi care nu au competenţa de a efectua inspecţii fiscale, aspect consemnat
la fila 1 din dispoziţie şi la pagina 2 alineat ultim din decizie.
În consecinţă, a solicitat să se constate că decizia de impunere şi raportul care sunt supuse
prevederilor art. 46 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, referitoare la obligativitatea motivării
în fapt pe constatări ale inspectorilor fiscale nu sunt motivate în fapt respectiv: nu au menţionate
locaţiile unde au fost exploatate cele 43 de aparate; nu sunt menţionate locaţiile unde au fost
realizate veniturile consemnate la pagina 8 alin penultim din raport ; nu sunt menţionate seriile
de identificare celor 43 de aparate care ar fi fost exploatate; nu este menţionat în ce a constat
activitatea de „exploatare” „PRIN A. SRL” a acestora.
A solicitat admiterea probei cu interogatoriul intimatei care prin răspunsuri să arate
activităţile desfăşurate de A. SRL care au generat veniturile de 412.155 lei menţionate în raport
şi care ar fi presupus achitarea taxelor respective.
A invocat prevederile art. 4, art. 6 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, art. 13, art. 14
din OUG nr. 77/2009 şi art. 15 alin. 5 lit. a din OUG 77/2009 şi a susţinut că la ultima pagina din
adresa 11418/28.03.2016 a ONJN, taxa anuală aferentă licenţei de exploatare este de 20.000
euro, deci acesta ar fi prejudiciul în situaţia îndeplinirii celorlalte condiţii de existenţă a acestuia
şi ar reprezenta consecinţa păgubitoare a exploatării: a 20 de aparate "în mod individual"; a 23 de
aparate reprezentând 1/2 din numărul de 43 exploatate „în comun" cu C.
Conform adresei nr. 11418/28 03 2016 a ONJN, prejudiciul a fost calculat pentru 43 de
slot machine (20 exploatate individual, iar 23 exploatate în comun cu C.), un număr de aparate
pentru care ONJN nu putea legal să acorde autorizare; prejudiciul calculat de organul fiscal este
şi din acest punct de vedere ilegal întrucât bugetul de stat nu poate fi prejudiciat cu sume care nu
putea din punct de vedere legal să le încaseze.
Pentru motivele expuse anterior, solicită exonerarea societăţii sale de plata sumei de
1.080.279 lei astfel cum este dispusă la pagina 5 a deciziei de impunere.
Referitor la metoda estimării utilizată de organul de control la stabilirea impozitelor
suplimentare a arătat că, conform paginii 2 din decizie „Numărul mediu al aparatelor exploatate:
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69,5 aparate” iar, în continuare, calcularea prin estimare a profitului pe aparat a fost făcută prin
împărţirea profitului estimat la numărul mediu de aparate exploatate, respectiv 69,5.
Recunoscând dreptul organului de control de a estima, a invocat greşita
aplicare a prevederilor art. 106 Cod proc. civ. şi a susţinut că, potrivit deciziei şi raportului
stabilirea impozitului pe profit de plată suplimentar şi a TVA de plată suplimentară pentru anul
2015 a fost făcută prin estimare folosindu-se metoda raportării la o perioadă similară, respectiv
anul 2014. În principiul, metoda de estimare este corectă fiind prevăzută de lege. Modalitatea de
determinare a profitului/aparat obţinut în anul 2014 este însă greşit aplicată întrucât, deşi
cheltuielile cu taxele de autorizare jocuri sunt cheltuieli deductibile fiscal la calcularea profitului
impozabil, organul de control a determinat profitul impozabil aferent anului 2014 fără a acorda
dreptul de deducere a cheltuielilor cu taxele de autorizare.
De asemenea, nu au fost luate în calcul cheltuielile de 102.440 lei cu aprovizionarea
mărfurilor luându-se în calcul veniturile din vânzare acestor mărfuri în sumă de 113.990 lei. Prin
această omisiune a fost majorată artificial/eronat baza de calcul a impozitului pe profit cu
553.000 lei.
În concluzie, dacă se aplică corect metoda de estimare, rezultă că în anul 2015 societatea
a realizat cheltuieli de 655.440 lei la care se adaugă pierderea fiscală de 22.722 lei rezultând un
impozit pe profit de -12.028 lei.
Pentru motivele arătate a cerut admiterea prezentului capăt de cerere al contestaţiei şi
modificarea actelor administrativ-fiscale în sensul exonerării de plată a impozitului pe profit
suplimentar stabilit.
Cu privire la cererea în constatarea lipsei de opozabilitate faţă de S.C. A. SRL şi a lipsei
oricărui efect juridic erga omnes al Deciziei de impunere nr. F- 96/2017 emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice B. a susţinut că întrucât nu i s-a comunicat anexa menţionată la
paginile 1, 4,5 din Decizia de impunere nr. F- 97/2017, respectiv „Lista cuprinzând impozitul pe
venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare,
este anexată prezentei decizii de impunere”, a solicitat constatarea inopozabilităţii faţă de
societate şi a lipsei efectelor juridice erga omnes a Deciziei de impunere nr. F- 96/2017 emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.
De asemenea, a solicitat să se dispună în sarcina intimatei, prezentarea înscrisului cu care
face dovada comunicării către reclamantă a listei „cuprinzând impozitul pe venitul din salarii
stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată
prezentei decizii de impunere”; în situaţia în care intimata va afirma că a fost comunicată lista, a
solicitat obligarea acesteia la administrarea înscrisului care susţine că a fost comunicată
reclamantei, iar în caz contrar a solicitat a se face aplicarea art. 48 Cod procedură civilă şi să
constate inopozabilitatea faţa de societate şi lipsa efectelor juridice erga omnes a Deciziei de
impunere F- 96/2017 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B.
Cu privire la cererea de constatare a nulităţii absolute a deciziei de impunere respectiv a
nulităţii măsurilor dispuse ca urmare a exploatării a 46 de aparate de joc „ în comun …” cu C.
SRL a solicitat admiterea acestui capăt de cerere întrucât decizia de impunere urmează raportului
de inspecţie fiscală, raport care a fost întocmit pe baza situaţiilor de fapt descrise în Raportul de
constatare 46.191/2015 al inspectorilor ONJN; conform adresei nr. 11418/28.03.2016 emisă de
ONJN „....s-a estimat că prejudiciul adus bugetului...prin exploatarea unui număr de 179
aparate... faţă de care S.C. A. SRL, S.C. C. SRL şi D. trebuie să răspundă în mod solidar...este de
2.967.458.90 lei având în vedere că:...b) prin S.C. A. SRL au fost exploatate individual un
număr de 20 de aparate de joc: c) prin C. și prin A. SRL au fost exploatate în comun un număr
de 46 de aparate de joc, fiecărei societăţi fiindu-i atribuită funcţionarea unui număr de 46:2=23
de aparate de joc... Rezultă astfel că: - prin A. SRL au fost exploatate în total un număr de 43 de
aparate de joc (20 de aparate (individual-nn) + 23 aparate (în comun-nn) = 43 de aparate), iar în
condiţiile în care la data de 14.11.2015 (data percheziţiilor imobiliare) cele 43 de aparate erau în
exploatare s-a estimat că prejudiciul total adus bugetului de stat este de 1.080.278,50 lei ..”, după
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ce la pagina 7 pentru cele 23 de aparate exploatate „în comun” este cuantificat prejudicierea şi de
către C., astfel încât prejudiciul din decizia de impunere cauzat prin exploatarea în comun 23 de
aparate urmează a fi recuperat în temeiul răspunderii solidare de la cele două societăţi;
răspunderea solidară a celor două societăţi este prevăzută de adresa din 15.01.2016 a DNA
transmisă către ANAF.
A solicitat să se constate nulitatea absolută a deciziei de impunere întrucât deşi cuprinde
obligaţii de plată solidare nu este menţionat cuantumul obligaţiei solidare; nu este precedată de
decizia emisă potrivit art. 26 din Codul de procedură fiscală; nu este menţionat temeiul de drept
al existenţei răspunderii solidare.
De asemenea a solicitat admiterea de probe respectiv: efectuarea unei expertize contabile
cu obiectivele arătate în anexă; proba cu interogatoriul Administraţiei Finanţelor Publice B.;
proba cu martorul Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc (organul de specialitate al statului în
domeniul jocurilor de noroc) cu teza probatorie:
- existenţa/inexistenţa unor prevederi legale care să permită eliberarea de autorizaţii cu
perceperea de taxe de autorizare unor agenţi economici care deţin în proprietate/folosinţă un
număr mai mic de 75 de aparate de joc;
- răspunsul la întrebarea „care este conţinutul apoziţiei…. „ în condiţiile în care erau în
exploatare la data percheziţiilor domiciliare...”folosită în mod repetat în înscrisurile emise;
- proba cu înscrisuri constând în actele administrative atacate;
- proba cu înscrisurile constând în declaraţiile martorilor din dosarul penal având ca
obiect infracţiuni la jocuri de noroc cu acelaşi prejudiciu ca şi cel din actele atacate prin acţiune.
Prin întâmpinare, pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a solicitat
respingerea acţiunii şi menţinerea Deciziei de impunere nr. 990/12.12.2017 prin care a fost
soluţionată contestaţia împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale nr. F- 96 din
30.05.2017, a Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. BTG-AIF
250/30.05.2017 emisă în baza Raportului de Inspecţie fiscală nr. F- 85/30.05.2017, emisă de
D.G.R.F.P prin A.J.F.P. B. - Activitatea de Inspecţie Fiscală, ca fiind legale şi temeinice.
În motivare a arătat că societatea reclamantă a făcut obiectul unei reverificări de către
reprezentanţi ai Activităţii de Inspecţie Fiscală B. din cadrul D.G.R.F.P prin AJFP B. urmare
apariţiei unor date suplimentare necunoscute echipei de inspecţie fiscală la data efectuării
inspecţiei fiscale, elemente suplimentare reprezentând constatările Direcţiei Generale de
Supraveghere şi Control din cadrul ONJN.
În cursul lunii decembrie 2015, inspectorii cu atribuţii în control din cadrul Serviciului
Central şi a celorlalte servicii teritoriale - DGSC au efectuat o acţiune de control dispusă de
DNA prin Ordonanţa din 26.11.2015, în cadrul dosarului penal nr. 4/P/2015, acţiune ce a vizat si
activitatea S.C. A. SRL. În urma acestei acţiuni de control a fost întocmit de către inspectorii cu
atribuţii de control din cadrul ONJN Raportul de constatare nr. 46.191/22.12.2015, transmis
organelor de cercetare penală.
În conformitate cu cele menţionate în Raportul de constatare întocmit de inspectorii
ONJN, precum şi cu cele menţionate în cuprinsul documentelor întocmite ulterior - urmare
verificărilor în aceeaşi cauză s-a stabilit ca prin S.C. A. SRL au fost exploatate un număr de 43
mijloace de loc slotmachine fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (fără a deţine licenţa
de organizare şi autorizaţii de exploatare, corespunzător prevederilor OUG 77/2009), caz în care
s-a estimat că, raportat la acest operator, prejudiciul adus bugetului de stat, prin neplata taxelor
de licenţa si a taxelor de autorizare aferente, este de 1.080.278,50 lei.
Învederează că, astfel în urma analizării acestor constatări stabilite de către Direcţia
Generala de Supraveghere și Control din cadrul ONJN, a fost emisă Decizia de reverificare.
A susţinut că, conform prevederilor art.128 din Legea 207/2015, perioada supusă
reverificării de către organele de inspecţie fiscală a fost următoarea: TVA: 01.01.201130.11.2011; impozit pe profit: 01.01.2015-31.12.2015 şi taxa anuală de autorizare a jocurilor de
noroc: 01.12.2015-31.12.2015. Verificarea s-a efectuat în baza jurnalelor, notelor contabile,
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balanţelor de verificare lunare, documentelor justificative, registrului fiscal, bilanţului anual şi a
declaraţiilor de impunere, întocmite şi depuse la organul fiscal de către contribuabil. De
asemenea în stabilirea bazei impozabile şi a impozitului pe profit, echipa de inspecţie fiscală a
luat în calcul şi constatările ONJN - Direcţia Generală de Supraveghere şi Control.
În ceea ce priveşte taxa pe valoare adăugată, cu ocazia reverificării efectuate
pentru perioada 01.01.2011.-30.11.2011, s-au stabilit diferențe în sumă de 5.972 lei, întrucât
societatea a încălcat prevederile art. 146 alin. lit. a şi 145 alin. 2 lit. a din Legea 571/2003
stabilirea TVA deductibilă, echipa de inspecţie fiscala a avut în vedere că dreptul de deducere a
TVA sa fie exercitat de persoana impozabilă la data la care ia naştere exigibilitatea acesteia.
Actul de control s-a materializat în Raportul de inspecţie fiscală nr. F- 85 din 30.05.2017,
Decizia de impunere nr. F- 96/30.05.2017 şi Dispoziţia de măsuri G-AIF 250/30.05.2017, acte
administrativ - fiscale prin care s-au stabilit în sarcina societăţii obligaţii fiscale suplimentare în
suma totală de 1.148.560 lei.
Împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor
bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F- 96/
30.05.2017, precum şi împotriva Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie
fiscală nr. G-AIF 250/30.05.2017 emise în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F85/30.05:2017 de către organele de inspecţie fiscală din cadrul A.J.F.P. B., reclamanta A formulat
contestaţie pe cale administrativă, care a fost soluţionată prin Decizia nr. 5990 din 12.12.2017,
emisă de D.G.R.F.P.
În ceea ce priveşte motivele invocate de reclamantă cu privire la: cererea de anulare a art.
1 şi art. 2 din Decizia nr. 5990 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice la data de
12.12.2017 şi cea de anulare parţială a Deciziei de impunere nr. F- 96/30.05.2017 emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., respectiv exonerarea societăţii de plată sumei
de 62.309 lei impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi 1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri.
Urmare a inspecţiei fiscale efectuate, s-au stabilit următoarele diferenţe ce sunt contestate:
62.309 lei reprezentând impozit pe profit; 5.972 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată;
1.080.279 lei reprezentând taxă anuală de autorizare, taxa de funcţionare şi taxa de viciu.
Cu privire la respingerea ca nemotivat al capătului de contestaţie referitor la TVA
suplimentar de 5.972 lei a arătat că, susţinerea solicitării privind anularea art. 1 şi art. 2 din
Decizia nr. 5990/12,12.2017 emisă de Direcţia Generala a Finanţelor Publice, anularea parţială a
Deciziei de impunere nr. F96/30.05.2017 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
B. cât şi exonerarea societăţii de la plata sumei de 62.309 lei impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi
1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri, contestatara a invocat nelegalitatea actelor
administrative întrucât „parte din inspecţia fiscală constând în constatarea din punct de vedere
faptic a situaţiei a fost efectuată de organe necompetente material, respectiv de organe ale
ONJN".
Referitor la invocarea de către contestatoare a nelegalităţii stabilirii TVA întrucât Decizia
de reverificare a fost emisă după împlinirea termenului de prescripţie, invocându-se prevederile
art. 91, 93 Cod de procedură fiscală, aceasta nu poate fi reţinută şi a invocat în apărare art. 23,
art. 91 alin. 1 şi 2, art. 92 alin. 1 şi alin. 2 din OG nr. 92/2003 Cod procedură fiscală.
În acest caz, termenul de prescripţie a dreptului organelor de inspecţie fiscală de a stabili
obligaţii suplimentare cu titlu de TVA începe să curgă de la data de 01.01.2012, motiv pentru
care argumentele contestatoarei cu privire la efectul împlinirii termenului de prescripţie a
dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale nu sunt întemeiate, întrucât termenul de
prescripţie a fost suspendat pe data cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii
deciziei de impunere iar inspecţia fiscală a început conform Deciziei de Reverificare nr. IV 542
la data de 16.03.2017, deci înlăuntrul termenului de prescripţie.
Cu privire la suspendarea dispusă conform art. 1 al Deciziei nr. 5990 din 12.12.2017 a
arătat că prin invocarea nelegalităţii şi netemeiniciei art.1 al deciziei prin prisma neîndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege, contestatara încearcă să disimuleze situaţia existenţă în fapt şi în
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drept, iar reprezentanţii statului vin şi reamintesc de prevederile Deciziei nr.401/2016 a Curţii
Constituţionale.
Prin urmare, prezenta speţă se circumscrie considerentelor deciziei Curţii Constituţionale
menţionată, ţinând seama de faptul că organele de control din cadrul Oficiului Naţional pentru
Jocuri de Noroc au transmis Raportul de constatare nr. 46.191/22.12.2015 către Direcţia
Naţională Anticorupţie, constatări ce se regăsesc şi în Raportul de inspecţie fiscală nr. F- 85 din
30.05.2017, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. F- 96 din 30.05.2017, contestată.
Practica judiciară s-a pronunţat constant în sensul necesităţii suspendării soluţionării
contestaţiilor în astfel de cazuri, relevantă în acest sens fiind Decizia nr. 1970/25.05.2017
pronunţată de I.C.C.J.
A invocat dispoziţiile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 135/2010, art. 277 alin. 3 din Legea nr.
207/2015, pct. 10.2 din OPANAJ nr. 3741/2015 şi cele arătate, până la finalizarea laturii penale,
se va suspenda soluţionarea cauzei, pentru suma de 1.142.588 lei, reprezentând: impozit pe profit
în sumă de 62.309 lei, taxă anuală autorizare jocuri în sumă de 1.080.279 lei, procedura
administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu dispoziţiile art. 277 alin. 3 din Legea nr.
207/2015.
Cu privire la cererea de constatare a nulităţii parţiale a raportului de inspecţie fiscală nr. F
85/2017 şi de anulare parţială a deciziei de impunere nr. F/96/30.05.2017 emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice B., respectiv exonerarea societăţii de plata sunei de 62.309 lei
impozit pe profit, 5.972 lei TVA şi 1.080.297 lei taxă anuală de autorizare jocuri, a arătat că
echipa de inspecţie fiscală în stabilirea stării de fapt fiscale a S.C. A. S.R.L. a procedat la
administrarea mijloacelor de probă transmise Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice B. de
către Serviciul Teritorial de NordEst cu privire la activitatea S.C.A. S.R.L.
Direcţia Generală de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri
de Noroc a transmis adresa nr. 8.411/DGSC /14.03.2017 către Serviciul Teritorial Nord Est prin
care au comunicat informaţii. În urma acestei acţiuni de control a fost întocmit de inspectorii cu
atribuţii de control din cadrul ONJN Raportul de constatare nr. 46.191/ 22.12.2015, transmis
organelor de cercetare penală. Controlul s-a efectuat ulterior şi în completarea verificărilor
organelor de cercetare penală din cadrul DNA asupra mijloacelor de joc identificate şi
indisponibilitate conform proceselor verbale de percheziţie domiciliară, întocmite anterior cu
ocazia percheziţiilor efectuate la punctele de lucru unde au existat suspiciuni ca persoanele
inculpate(...) au exploatat aparate de joc tip slot machine fără respectarea legislaţiei în domeniu.
În conformitate cu cele menţionate în Raportul de constatare întocmit de inspectorii
ONJN, precum şi cu cele menționate în cuprinsul documentelor întocmite ulterior-urmare a
verificărilor în aceeaşi cauză - s-a stabilit că prin S.C. A. S.R.L. au fost exploatate un număr de
43 mijloace de joc slot machine fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege fără a deţine
licenţa de organizare şi autorizaţii de exploatare, corespunzător prevederilor OUG nr. 77/2009,
caz în care s-a estimat că, raportat la acest operator economic, prejudiciul total adus bugetului
general consolidat al statului - prin neplata taxelor de licenţă şi a taxelor de autorizare aferente este de 1.080.278,50 lei, echivalentul a 245.000 euro la cursul de 4,4093 lei/euro - curs stabilit în
prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
În concluzie, inspectorii fiscali au consemnat rezultatul reverificării în Raportul de
Inspecţie fiscală F 85/30.05.2017, rezultat cuantificat în: 62.309 lei - impozit pe profit; 5.972 lei
TVA; 1.080.279 lei taxă anuală autorizare jocuri, acesta fiind emis pe baza de probe ce au servit
la constatarea unor stări de fapt de către inspectorii ONJN. Totalitatea probelor administrate de
către inspectorii ONJN din punct de vedere al exploatării celor 43 de aparate de joc sunt luate în
calcul de către echipa de inspecţie fiscală în stabilirea de noi creanţe fiscale în baza prevederilor
art. 69 alin. 1.
Referitor la metoda estimării utilizată e organul de control la stabilirea impozitelor
suplimentare a arătat că organul de inspecţie a stabilit un profit total rezultat din activitatea de
jocuri de noroc autorizată la nivelul anului 2014 în sumă de 666.134 lei. Funcţie de documentele
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contabile şi financiare deţinute şi puse la dispoziţia organelor de inspecţie, tot matematic şi
raţional, s-a stabilit un număr mediu utilizabil şi rezonabil de maşini electronice de câştiguri la
nivelul anului 2014 şi anume 69,5 aparate. Tot matematic şi raţional, s-a stabilit profitul mediu
obţinut de către S.C. A. S.R.L, la nivelul anului 2014 pentru exploatarea unei maşini de joc în
sumă] de 9.584,66 lei/aparat.
Conform prevederilor art. 106 alin. 3 din Legea nr. 207/2015, echipa de inspecţie a
procedat la stabilirea profitului impozabil aferent activităţii de jocuri de noroc pentru anul fiscal
2015, având ca bază estimativă elementele cele mai apropiate şi mai rezonabile situaţiei de fapt:
profitul total, numărul de aparate de joc şi profitul mediu pe aparat de la nivelul anului 2014
(fiind utilizată metoda raportării la o perioadă similară, respectiv anul 2014).
În metoda de estimare utilizată, în stabilirea bazei impozabile aferentă profitului
impozabil şi respectiv a impozitului pe profit la nivelul anului 2015, organele de inspecţie au
utilizat ca mijloace de probă şi calcul documentele financiar-contabile puse la dispoziţie din care,
în mod analitic: fişe analitice pentru următoarele conturi/anul 2014: 706-venituri din redevenţe,
locaţii şi chirii cu utilizarea contabilă de venituri aferente jocuri, 624-cheltuieli cu transportul de
bunuri şi personal cu utilizarea contabilă de cheltuieli de transport şi întreţinere aparate de joc,
602/302- cheltuieli cu piesele de schimb cu utilizarea pieselor de schimb la aparatele de joc,
681/281-cheltuieli cu amortizarea aparatelor de joc cu utilizarea contabilă de cheltuieli cu uzura
aparatelor de joc; lista intrărilor incluzând profitul din vânzarea de marfă pe locaţii dotate cu
aparate de joc şi profitul din activitatea de jocuri - profit constituit din încasări din care au fost
scăzute premiile acordate şi taxele achitate; statele de plată cu accesoriile aferente întocmite
pentru angajaţii ce prestează activitate în locaţiile dotate cu aparate de joc .
Societatea invocă nelegalitatea stabilirii taxei pe valoarea adăugată de plată de 5.972 lei
întrucât termenul de prescripţie s-a împlinit la data de 31 decembrie 2016 iar decizia de
reverificare a fost emisă la data de 16.03.2017, în concluzie, termenul era prescris.
S.C. A. S.R.L. este parte în dosarul penal nr.4/P/2015 având ca elemente şi mijloace de
probă date furnizate de către Serviciul Central - Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a
celorlalte servicii teritoriale - D.G.S.C, cât şi date completate urmare verificărilor organelor de
cercetare penală din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 113, art. 118 alin. 5 şi art.131 alin. 1 şi
alin. 2 din Legea nr. 207/2015.
Cu privire la cererea în constatarea lipsei de opozabilitate faţă de S.C. A. SRL şi a lipsei
oricărui efect juridic erga omnes al Deciziei de impunere nr. F- 96/2017 emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice B. a arătat că în scopul excluderii oricărei interpretări, organele de
inspecţie fiscală au prezentat elementele menţionate în formularul „Decizia de impunere privind
obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul
inspecţiei fiscale la persoanele juridice” emis din Sistemul informatic privind activitatea de
Inspecţiei Fiscale persoane juridice - versiunea 1.5- sistem administrat de către M.F.P -ANAF.
În concluzie, solicitarea adresată instanţei privind aplicarea prevederilor art. 48 din Codul
de procedură fiscală şi constatarea inopozabilităţii faţă de societate şi lipsa efectelor juridice erga
omnes a Deciziei de impunere F-96/2017 nu are obiect.
Cu privire la cererea de constatare a nulității absolute a deciziei de impunere, respectiv a
nulității măsurilor dispuse urmare a exploatării a 46 aparate de joc „în comun” cu C. SRL, a
susţinut că s-a menţionat că controlul fiscal s-a efectuat ulterior şi în completarea verificărilor
organelor de cercetare penală din cadrul DNA asupra mijloacelor de joc identificate şi
indisponibilizate conform proceselor verbale de percheziţie domiciliară, întocmite anterior cu
ocazia percheziţiilor efectuate la punctele de lucru unde au existat suspiciuni că persoanele
inculpate au exploatat aparate de joc tip slot machine fără respectarea legislaţiei în domeniu.
În conformitate cu cele menţionate în Raportul de constatare întocmit de inspectorii
ONJN, precum şi cu cele menţionate în cuprinsul documentelor întocmite ulterior-urmare a
verificărilor în aceeaşi cauză, s-a stabilit că prin S.C. A. S.R.L. au fost exploatate un număr de
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43 mijloace de joc slot machine fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (fără a deţine
licenţa de organizare şi autorizaţii de exploatare, corespunzător prevederilor OUG nr. 77/2009
privind organizarea și exploatarea activităţii de jocuri de noroc, cu modificările şi completările
ulterioare), caz în care s-a estimat că, raportat la acest operator economic, prejudiciul total adus
bugetului general consolidat al statului - prin neplata taxelor de licenţă şi a taxelor de autorizare
aferente - este de 1080.278,50 lei echivalentul a 245.000 euro la cursul de 4.4093 lei/euro - curs
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Din analiza Deciziei de impunere nr. F-96 din 30.05.2017 emisă în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr. F 85 din 30.05.2017 se constată că aceasta cuprinde motivele de fapt şi de
drept în baza cărora a fost întocmită, iar explicitarea constatărilor faptice cuprinde examinarea
tuturor elementelor relevante pentru impunere, bazate pe atât pe constatările proprii cât şi pe
probele administrate în cauză.
Cu privire la întrebările enumerate în cadrul interogatoriului, a susţinut că acestea se
regăsesc în Raportul de inspecţie fiscală nr. F- 85 din 30.05.2017 iar pentru completări
ulterioare se pot solicita informaţii de la ONJN - Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de
Noroc în baza prevederilor OUG nr. 20/2013 coroborate cu cele ale Legii nr. 207/2015.
Pentru motivele arătate a cerut respingerea acţiunii, menţinerea Deciziei nr.
5990/12.12.2017 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin care a fost
soluţionată contestaţia împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale nr. F- 96 din
30.05.2017, a Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. G-AIF
250/30.05.2017 emisă în baza Raportului de Inspecţie fiscală nr. F- 85/30.05.2017, emisă de
către D.G.R.F.P prin A.J.F.P. B.- Activitatea de Inspecţie Fiscală, ca fiind legale şi temeinice.
La data de 12.04.2018 reclamanta S.C. A. SRL a depus cerere de completare a acţiunii
prin care a invocat excepţia de nelegalitate a Raportului de inspecţie fiscală nr. F 85/2017 şi a
Deciziei de impunere nr. F 96/2017 şi a solicitat constatarea nulităţii raportului şi deciziei.
Astfel, decizia constituie act administrativ unilateral cu caracter individual ceea ce
conferă aplicabilitate prevederilor art. 4 din Legea nr. 554/2004. Susţine că a depus la dosar
dovada prin care a solicitat constatarea nulităţii şi a invocat şi înserat dispoziţiile art. 113 alin.
3, art. 118 alin. 2 şi 3 Cod procedură fiscală, Ordinul nr. 825/2016 al Preşedintelui ANAF.
Precizează că obiectul prezentei cereri nu îl constituie legalitatea/nelegalitatea ori
temeinicia/netemeinicia deciziilor de reverificare ci îl constituie nelegalitatea deciziei
subsecvente raportului, acte ce au fost întocmite urmare a reverificării.
Raportul de inspecţie fiscală nr. F 85/2017 cuprinde menţiunea că este întocmit
urmare a inspecţiei fiscale efectuată în temeiul prevederilor art. 128 Cod procedură fiscală în
baza deciziilor de reverificare nr. 67 şi 69 din anul 2017 ulterior şi în completarea organelor de
cercetare penală din cadrul DNA. La data de 23.03.2018 a solicitat intimatei comunicarea celor
două decizii menţionate în raport şi dovada de comunicare a acestora. Urmare acestor solicitări,
cu adresa nr. IV 721 din 29.03.2018 s-a comunicat deciziile nr. 67 şi 69 fără a li se comunica
dovezile de comunicare a acestora.
Întrucât deciziile de verificare nu-i sunt opozabile din nici un punct de vedere şi nu pot
avea nici un efect juridic faţă de nici un subiect de drept sunt nule întrucât în cazul raportului
este întocmit fără ca organul fiscal să fie competent a efectua reverificarea şi, în cazul deciziei
aceasta este emisă în baza unui raport de inspecţie nul.
Decizia de impunere F- 96/2017 este actul administrativ emis în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr. F- 85/2017, situaţie dovedită atât prin prevederile legale cât şi prin
menţiunea de la pagina 7 a deciziei.
În această situaţie de fapt şi de drept este dovedit că: deciziile de reverificare nr. 67 şi
69 , acte care confereau organului fiscal competenţa de a efectua reverificări, nu le-au fost
comunicate; în lipsa comunicării acestor decizii, inspecţia fiscală care generat Raportul de
inspecţie fiscală nr. F85/2017 s-a efectuat în condiţiile inexistenţei opozabilităţii faţă de
72

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

reclamantă a unei decizii de reverificare şi a inexistenţei efectului juridic al atribuirii prin
decizie organului de control fiscal a competenţei de reverificare a unei perioade ceea ce
înseamnă că: decizia de reverificare este actul administrativ care, printre altele, prin excepţie de
la principiul unicităţii inspecţiei fiscale, are ca efect acordarea de competenţă organului fiscal
de a reverifica o anumită perioadă şi o anumită obligaţie fiscală; decizia de reverificare este
actul administrativ care stabileşte obligaţia fiscală şi perioada supusă reverificării; inspecţia
fiscală care a generat cele două acte administrative a fost efectuată cu încălcarea prevederilor
legale privind competenţa întrucât cele două decizii nu produc faţă de reclamantă şi faţă de
organul fiscal nici un efect; este dovedit că aceste două acte au fost urmare a reverificării (prin
Raportul de inspecţie fiscală nr. 108/22.03.2012, Decizia de impunere nr. 119 din 22.03.2012
referitoare la TVA, Raportul de inspecţie fiscală F 29 din 2017 referitor la impozitul pe profit,
conform Fişei sintetice totale emise la data de 02.09.2015 de A.J.F.P. B. şi menţiunile din
aceeaşi decizie referitoare la o inspecţie fiscală precedentă având ca obiect taxa jocuri de noroc,
dovedesc că reclamanta a mai fost verificată pentru perioada 2015 cu privire la jocurile de
noroc (impozit pe profit, TVA şi taxa de autorizare; astfel este dovedit că organul fiscal nu mai
era competent material a efectua o nouă inspecţie pentru aceleaşi obligaţii fiscale aferente
aceloraşi perioade decât în situaţia existenţei unei decizii de reverificare comunicată
reclamantei conform legii; în lipsa unei asemenea decizii, competenţa organului fiscal de a
efectua reverificarea nu a existat.
Decizia de impunere F 96/2017 este un act administrativ emis în baza Raportului de
inspecţie fiscală F 85/2017.
În temeiul principiului că un act nelegal nu poate genera legalitate actelor emise în
baza acestuia şi pentru motivele arătate a invocat excepţia de nelegalitate a raportului şi deciziei
ca acte încheiate de organul fiscal fără a fi competent material şi a solicitat a constata că
Raportul de inspecţie fiscală F 85/2017 şi Decizia de impunere nr. 96/2017 sunt nule în temeiul
prevederilor art. 49 din Codul de procedură fiscală.
Inspecţia fiscală care a generat cele două acte administrative a fost efectuată cu
încălcarea prevederilor legale imperative privind competenţa organelor fiscale încât sunt nule în
temeiul prevederilor art. 49 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă.
A mai invocat menţiunile de la filele 13, 14, 15, 16, Cod procedură fiscală şi a arătat că
acestea dovedesc că organele fiscale nu au competenţa şi le este interzis a efectua verificări/
reverificări „în completarea” activităţilor desfăşurate de organele de cercetare penală referitoare
la fapte şi împrejurări pendinte de aspectele cercetare de acestea (respectiv a cuantumului
prejudiciului cauzat prin infracţiune); art. 1 pct. 1 şi, ca atare, întrucât raportul şi decizia emisă
în baza raportului sunt acte întocmite în „completarea” celor întreprinse de DNA reprezintă
încălcarea expres şi în scris recunoscută de organul fiscal a prevederilor art. 113 alin. 3 Cod
procedură fiscală
Pentru motivele arătate a solicitat constatarea nulităţii Raportului de inspecţie fiscală F75/2017 şi a actului subsecvent reprezentat de Decizia de impunere F- 96/2017.
Analizând cererea astfel formulată, Curtea reţine următoarele:
În urma unui control efectuate de reprezentanți ai pârâtei a fost emis Raportul de
inspecție fiscală nr. F- 85/30.05.2017. Ulterior, în baza acestui raport, a fost întocmită Decizia de
impunere nr. F- 96/30.05.2017 act contestat de petentă în procedura administrativă. În
soluționarea contestației a fost emisă Decizia nr. 5990/12.12.2017, punctele 1 și 2 din
dispozitivul acestui act fiind contestate în cauză.
În ceea ce privește excepția inadmisibilității contestării Raportul de inspecție fiscală,
curtea o apreciază ca întemeiată, urmând a o admite, dat fiind faptul că, potrivit art. 268 Cod de
procedură fiscală, se poate formula contestație împotriva titlului de creanță, precum și a actelor
administrativ-fiscale. Ori, actul analizat nu are nici caracter de titlu de creanță și nici acela de act
administrativ-fiscal, fiind un document în care sunt consemnate constatările organelor de
inspecție fiscală, care stă la baza emiterii deciziei de impunere, contestată, de altfel, în speță.
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Cu referire la excepția de nelegalitate a raportului menționat și a deciziei de impunere,
invocată de reclamantă și fundamentată pe dispozițiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, curtea
apreciază, de asemenea, în sensul inadmisibilității acestora. Astfel, este adevărat că, potrivit
textului de lege anterior menționat, este posibilă cercetarea legalității unui act administrativ, în
cadrul unui proces, pe cale de excepție, însă, din cuprinsul actului mai rezultă și că această
modalitate de contestare a actului administrativ are un caracter conex unui litigiu având un alt
obiect decât contestarea actului administrativ. Însă, în speța de față, obiectul acțiunii îl constituie
chiar contestarea actelor a căror nelegalitate se invocă, contestare exercitată în procedura stabilită
de lege în acest scop, astfel încât este inadmisibilă parcurgerea procedurii de contestare paralelă,
de care dorește să uzeze petenta. De asemenea, rămân valabile statuările anterioare privitoare la
lipsa caracterului de act administrativ a raportului de inspecție, fapt ce este de natură a se
constitui într-o justificare suplimentară a soluție adoptate față de excepție.
În continuare, procedând la analiza fondului acțiunii, curtea începe prin a sublinia că,
potrivit dispozițiilor art. 281 alin. 2 Cod de procedură fiscală, obiectul acțiunii judiciare, într-un
litigiu de felul celui de față, poate fi constituit din contestația îndreptată împotriva deciziilor
emise în soluţionarea contestaţiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă. În
acest sens, se observă că prin pct. 1 din decizia atacată s-a dispus suspendarea soluționării
contestației formulate, motivul adoptării acestei măsuri fiind reprezentat de derularea cercetărilor
penale în dosarul nr. 4/P/2015, aflat pe rolul DNA. Conexiunea între cauza penală și situația
fiscală a reclamantei o reprezintă faptul că, drept urmare a unor măsuri dispuse în dosarul penal
menționat, ONJN a efectuat un control cu privire la activitatea petentei, în urma căruia a fost
întocmit raportul nr. de constatare nr. 46191/22.12.2015, act depus în dosarul penal. În baza
aceluiași raport a fost emisă de către pârâtă o decizie de reverificare în temeiul căreia s-a efectuat
controlul ce a avut drept urmare emiterea actelor administrativ-fiscale contestate în prezenta
cauză. În cauză, curtea apreciază ca întrunite cerințele art. 277 alin. 1 lit. a din Legea nr.
207/2015. Astfel, este cert faptul că rezultatul cercetărilor din cauza penală are potențialul de a
avea o înrâurire hotărâtoare cu privire la soluția ce are a fi dată în cauza administrativă, situația
de fapt stabilită în cauza penală putând, în mod evident, prezenta elemente de interes atât pentru
organul fiscal, cât și pentru instanța de contencios. Pe de altă parte, este dezirabilă evitarea
examinării în paralel, în procedurile penală și administrativă, a situației financiare a petentei. În
aceste condiții, suspendarea soluționării plângerii administrative apare ca fiind o soluție
judicioasă. În ceea ce privește modalitatea de sesizare a organelor de cercetare penală, curtea nu
poate primi susținerile reclamantei. Astfel, este adevărat că prevederile legale amintite stabilesc
posibilitatea de suspendare a soluționării plângerii în ipoteza în care organul fiscal sesizează
organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu
mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare, precum și faptul că, în speță, ipoteza
legii nu este în integralitate aplicabilă, întrucât, la data demarării procedurii de control, exista
deja un dosar penal unde erau investigate fapte aflate în conexiune cu aspectele de decizia
contestată. Însă, curtea apreciază că rațiunea legii este aplicabilă în speță, iar aspecte referitoare
la momentul sesizării organelor penale de felul celor semnalate de reclamantă nu sunt de esență
și nu pot duce la inaplicabilitatea textului de lege anterior amintit.
Cu referire la punctul 2 din decizie, se constată că, într-adevăr, dispozitivul acesteia
prevede respingerea contestației ca nemotivată. Însă, din examinarea considerentelor actului
administrativ-fiscal, rezultă că au fost analizate criticile formulate de reclamantă în cadrul
contestație, astfel încât mențiunile din dispozitiv nu pot fi apreciate decât ca fiind rezultatul unei
erori materiale, fapt ce nu poate duce la anularea actului. Tot cu privire la acest punct al deciziei,
se constată că reclamanta a criticat impunerea în sarcina sa a sumei de 5972 lei cu titlu
suplimentar, cu motivarea că a intervenit prescripția dreptului de a impune obligații fiscale. Și
această critică este nefondată. Așa cum rezultă din decizia de impunere, amintita sumă a fost
stabilită în sarcina petentei, ca urmare a unei reverificări, pentru perioada 01.01.201130.11.2011. Conform dispozițiilor art. 91 din OG nr. 92/2003 (de interes în cauză, dat fiind
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momentul debutului curgerii termenului de prescripție), termenul este de 5 ani și începe să curgă
de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală. În cauză acest
termen nu poate fi considerat ca împlinit. Astfel, aplicarea regulii anterior amintite relevă debutul
termenului pentru data de 01.01.2012, și împlinirea acestuia la sfârșitul anului 2016. Însă, așa
cum rezultă din referatul din data de 13.03.2017, reverificarea s-a efectuat în temeiul Ordinului
de serviciu F- 521/19.12.2016. Întrucât procedurile de control au fost demarate prin acest din
urmă act, și având în vedere data emiterii acestuia, se observă că termenul de prescripție nu
fusese împlinit la data controlului, astfel încât nu pot fi primite criticile reclamantei. Pe de altă
parte trebuie arătat că aceeași perioadă a mai fost supusă unei verificări de către organele fiscale,
în anul 2012, perioada în care s-a efectuat inspecție fiscală fiind 04.01.2012-22.03.2012
(conform RIF F- 108/22.03.2012). Art. 92 alin. 2 lit. c din OG 92 prevede suspendarea cursului
prescripției pe perioada desfășurării inspecției fiscale, astfel încât cursul termenului în cauză a
fost prelungit cu mai bine de 2 luni, fapt ce se constituie într-un argument suplimentar cu privire
la respingerea excepției prescripției.
În consecință, avute fiind în vedere cele anterior expuse, curtea va respinge ca nefondată
contestația dedusă spre soluționare.
15. Conflict de interese. Anulare acte emise în temeiul conflictului de interese.
Calculul termenului de 6 luni prevăzut de art. 22 alin. 2 din Legea nr. 176/2010
Rezumat:
Art. 22 alin. 2 din Legea nr. 176/2010 prevede termenul de introducere a acțiunii în
anulare, de 6 luni, care curge de la data expirării termenului de contestare a raportului prin
care s-a constatat conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, numai pentru ipoteza în
care acest raport rămâne definitiv prin necontestare în procedura judiciară. Începutul
termenului de 6 luni pentru situația în care raportul de evaluare este contestat în instanță, nu
poate fi decât data la care prin hotărâre definitivă se constată starea de incompatibilitate sau
conflictul de interese.
(Decizia nr. 2366 din 22.05.2018, dosar nr. 3383/40/2016)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5.../86/12.07.2017, reclamanta
Agenţia Naţională de Integritate, în contradictoriu cu pârâţii A., Consiliul Local al Municipiului
B., Municipiul B. şi S.C. „C.” S.A. B., a solicitat să se constate nulitatea absolută a următoarelor
documente şi repunerea părţilor în situaţia anterioară:
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului B. nr. 137/10.09.2009 privind aprobarea
închirierii centralei termice de la S.C. „C.” S.A. şi a unui încărcător frontal în vederea furnizării
agentului termic pentru locuitorii din str. D.;
- Contractul de închiriere nr. 1377/20.10.2009 încheiat între S.C. „C.” S.A. şi Primăria B.,
înregistrat sub nr. 24495/21.10.2009;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului B. nr. 33/31.05.2010 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere nr. 24495/21.10.2009 a centralei termice de la SC C. SA şi a
unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din str. D.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului B. nr. 104/11.10.2011 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere nr. 24495/21.10.2009 a centralei termice de la SC C SA şi a
unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din str. D.;
- Contractul de închiriere nr. 1177/03.11.2011 încheiat între S.C. C S.A. şi Primăria B.,
înregistrat la U.A.T. nr. 22832/03.11.2011.
Prin sentinţa civilă nr. 4475 din 2 noiembrie 2017, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei procedurii prealabile ca nefondată, a
admis excepţia tardivităţii în ce priveşte cererea de anulare a Hotărârilor Consiliului Local ale
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Municipiului B. nr. 137/10.09.2009, nr. 33/31.05.2010, nr. 104/11.10.2011, a respins cererea de
constatare a nulităţii Hotărârilor Consiliului Local ale Municipiului B. nr. 137/10.09.2009, nr.
33/31.05.2010, nr. 104/11.10.2011, formulată de reclamanta Agenţia Naţională de Integritate, în
contradictoriu cu pârâţii A., Consiliul Local B., Municipiul B., şi S.C. „C.” S.A. B, ca tardiv
formulată, a respins excepţia prescripţiei dreptului de a solicita anularea contractelor de
închiriere nr. 1377/20.10.2009, nr. 24495/21.10.2009, nr. 1177/03.11.2011 ca nefondată, a
respins cererea de anulare a contractelor de închiriere nr. 1377/20.10.2009, nr.
24495/21.10.2009, nr. 1177/03.11.2011 şi de repunere a părţilor în situaţia anterioară, ca
nefondată şi a respins cererea pârâtei S.C. C. S.A. de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor
de judecată, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Agenţia Naţională de Integritate,
criticând-o pentru nelegalitate.
În motivare, reclamanta a precizat că, raportat la motivul de casare prevăzut de
dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă, sentinţa civilă recurată a fost
pronunţată cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii legale pe care le-a redat.
A apreciat că, în mod nelegal, instanţa de fond a reţinut că Agenţia Naţională de
Integritate a solicitat prin cererea de chemare în judecată anularea H.C.L nr.137/10.09.2009.
H.C.L nr.33/31.05.2010. H.C.L nr.104/11.10.2011, întrucât, aşa cum rezultă din cuprinsul
cererii, instituţia a învestit instanţa de contencios administrativ, în temeiul art.23 şi art.24 din
Legea nr.176/2010 cu modificările și completările ulterioare, cu o acţiune în constatarea nulităţii
absolute a actelor administrative şi juridice încheiate de A. cu încălcarea regimului juridic al
conflictului de interese, şi nicidecum cu o acţiune în anularea unor acte administrative. Astfel,
calificând greşit cererea promovată de recurentă, aceasta fiind o acţiune în anulare acte, în loc de
acţiune în constatarea nulităţii absolute (cum a fost învestită), instanţa de fond a pronunţat o
hotărâre cu încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010
cu modificările şi completările ulterioare.
Recurenta a arătat că criticile de nelegalitate pe care le-a formulat împotriva sentinţei
civile nr. 4475 pronunţată la data de 02.11.2017 de Tribunalul Suceava, prin care a fost admisă
excepţia tardivităţii cererii invocată de Consiliul Local al Municipiului B., cu consecinţa
respingerii, ca tardiv formulată, a cererii de chemare în judecată formulată de ANI, sunt
fundamentate pe următoarele argumente: în ceea ce priveşte regimul juridic al nulităţii absolute
al actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul
de interese, a învederat faptul că legiuitorul, dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 176/2010 cu
modificările şi completările ulterioare, lege specială ce derogă de la norma generală, a conferit
legitimitate Agenţiei Naţionale de Integritate de a promova acţiuni în constatarea nulităţii
absolute a actelor încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese,
precum şi de a solicita repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii acestor acte.
A apreciat că scopul pentru care legiuitorul a prevăzut, prin dispoziţiile acestui articol de
lege, ca instanţa de judecată să dispună, pe lângă constatarea nulităţii absolute, şi repunerea
părţilor în situaţia anterioară îl constituie restabilirea legalităţii, încălcată, în speţă, la deliberarea
şi adoptarea actelor administrative şi actelor juridice încheiate cu încălcarea regimului juridic al
conflictului de interese.
A considerat că din interpretarea sistematică a articolelor de lege mai sus menţionate
rezultă fără echivoc faptul că prevederile art. 24 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, ce constituie normă specială, derogă de la cele ale art. 11 din Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pe care şi-a
fundamentat soluţia instanţa de judecată.
A precizat că raportat la art. 24 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, atât procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi termenul de decădere de 1 an prevăzut de art. 11 din acelaşi
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act normativ nu sunt aplicabile acţiunilor introduse de Agenţia Naţională de Integritate pentru
constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea
obligaţiilor legale privind conflictul de interese, acestora fiindu-le aplicabile doar regulile de
competenţă şi procedura de judecată prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Sub acest aspect, recurenta a făcut trimitere la doctrină, în care s-a arătat că, în mod
indubitabil, anumite acte normative prevăd „sesizarea directă a instanţei într-un anumit termen ce
exclude parcurgerea unei proceduri prealabile administrative”.
Recurenta a mai apreciat că nu poate fi reţinută ca fondată motivarea instanţei de fond
potrivit căreia „...s-a probat că reclamanta a luat cunoştinţă de actele a căror anulare se solicită
în anul 2012 .... având în vedere că a trecut mai mult de 1 an de la data luării la cunoştinţă ...
acţiunea este tardiv formulată....”, având in vedere următoarele considerente: condiţiile
imperative prevăzute de legiuitor la art. 23 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru introducerea, la instanţele de contencios administrativ, a acţiunilor
pentru constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea
obligaţiilor legale privind conflictul de interese, sunt ca situaţia de conflict de interese să fie
stabilită definitiv şi, respectiv ca actele administrative sau juridice, a căror nulitate absolută se
solicită a fi constatată, să aibă legătură cu situaţia de conflict de interese, condiţii ce sunt
îndeplinite în cauza dedusă judecăţii. Ori, instanţa de fond, pornind de la o greşită interpretare şi
aplicare a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în mod nelegal a respins, ca tardiv formulată, cererea de chemare în judecată.
A precizat recurenta că, în virtutea rolului său activ, instanţa de fond era obligată să
analizeze dacă, în speţă, cererea de chemare în judecată formulată de Agenţia Naţională de
Integritate îndeplineşte aceste condiţii imperative şi care, în fapt, reprezintă condiţii de
admisibilitate a cererii.
Deşi instanţa de fond a luat act de faptul că raportul de evaluare nr. 31764/
(3/11/30.07.2014, prin care s-a constatat că persoana evaluată A. a încălcat regimul juridic al
conflictului de interese întocmit de Inspecţia de Integritate, a rămas definitiv, ca urmare a
Deciziei ÎCCJ nr. 301/02.02.2017, totuşi nu a mai procedat la analizarea condiţiilor imperative
prevăzute la art. 23 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
A învederat instanţei că o aceeaşi identitate de raţiune a fost adoptată şi de Curtea de
Apel Braşov prin Decizia nr. 1096/R/2017 din 24.10.2017 pronunţată într-o speţă similară, pe
care a înţeles să o invoce cu titlu de jurisprudenţă şi în cuprinsul căreia s-a statuat „(...) ÎCCJ a
soluţionat definitiv conflictul de interese(...) şi astfel are autoritate de lucru judecat în prezenta
cauză .... textele legale în materia conflictului de interese ocrotesc un interes general, public,
principiile care fundamentează conflictul de interese fiind, de altfel, cele ale imparţialităţii,
integrităţii, transparenţei deciziei şi supremaţiei interesului public, astfel că, în mod
corespunzător, şi sancţiunea ce afectează actele administrative şi juridice încheiate cu
nerespectarea dispoziţiilor legale în discuţie va fi cea a nulităţii absolute.
În consecinţă, se impune a se constata nulitatea absolută parţială a hotărârilor consiliului
local...”.
A făcut menţiunea că, odată rămas definitiv raportul de evaluare nr. 31764/G/l
1/30.07.2014, actele administrative şi juridice încheiate, respectiv adoptate cu încălcarea
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, vor fi sancţionate, conform dispoziţiilor art. 23
din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu nulitatea absolută, în
vederea înlăturării în întregime a efectelor actelor încheiate cu nerespectarea condiţiilor legale de
validitate, precum şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, scopul fiind deci restabilirea
legalităţii ce a fost încălcată.
Intimatul Consiliul Local B., prin întâmpinare, a apreciat că, în mod temeinic şi legal,
instanţa de fond a calificat acţiunea ca fiind una de anulare a unor acte administrative, respectiv
Hotărârea Consiliului local 111M37/10.09.2009, HCL nr. 33/31.05.2010, HCL nr. 104/
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11.10.2011, contractele de închiriere nr. 1377/2009, nr. 24295/21.10.2009 şi nr. 1177/ 3.11.2011
şi potrivit art. 24 din Legea nr. 176/2010 cu modificările şi completările ulterioare „(1) Acţiunile
introduse la instanţele de contencios administrativ urmează regulile de competenţă prevăzute în
Legea contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în
mod corespunzător. (2) Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu
există în prezenta lege prevederi derogatorii de la aceasta”.
A mai apreciat intimatul că în mod corect instanţa de fond a apreciat ca „este întemeiată
excepţia tardivităţii introducerii acţiunii raportat la prevederile art. 11 alin. 2 din Legea nr.
554/2004, conform căruia, pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual,
cererea poate fi introdusă peste termenul prevăzut la alin.(1) dar nu mai târziu de un an de la data
comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii
procesului verbal de conciliere, după caz".
A precizat intimatul că dreptul administrativ nu face distincţie între nulitate absolută si
nulitate relativă, regula fiind prescriptibilitatea, respectiv tardivitatea cererii în cazul depăşirii
termenului de l an din Legea nr. 554/2004, legiuitorul neoperând nici o diferenţiere după cum
motivul de nulitate invocat este absolut sau relativ ori după cum aceasta este condiţionată ori nu
de vătămare.
Intimatul a motivat că, având în vedere că de la data luării la cunoştinţă a hotărârilor
consiliului local a căror anulare se cere a trecut mai mult de un an, instanţa de fond în mod corect
a admis excepţia tardivităţii cererii de anulare a hotărârilor Consiliului Local nr. 137/2009, nr.
33/2010 şi nr. 104/2011.
Intimatul a redat conţinutul art. 11 din Legea nr. 554/2004, argumentând că, împotriva
acestor dispoziţii legale, recurenta solicită anularea Hotărârii nr. 137/10.09.2009, HCL nr.
33/31.05.2010 şi HCL nr. 104/11.10.2011.
A apreciat că în mod corect instanţa a admis excepţia tardivităţii acţiunii şi a respins
acţiunea ca fiind tardiv formulată, deoarece a trecut mai mult de un an de la data adoptării
Hotărârilor Consiliului local şi acţiunea nu poate fi admisă, ţinând cont şi de dispoziţiile art. 24
din Legea nr. 176/2010 privind contenciosul administrativ. Mai mult decât atât, aceste contracte
au produs efecte juridice, iar Municipiul B. a beneficiat de centrala termica închiriată de la SC C.
SA prin furnizarea agentului termic către populaţie şi practic nu mai este posibilă repunerea în
situaţia anterioară. Restituirea prestaţiilor efectuate este prescriptibilă extinctiv, termenul urmând
să curgă de la data când partea putea cere repunerea în situaţia anterioară.
A făcut precizarea că art. 24 din Legea nr. 176/2010 este foarte precis şi concret şi
menţionează fără echivoc că acţiunile introduse la instanţele de contencios în materia conflictului
de interese urmează regulile de competenţă prevăzute de Legea nr. 554/2004 şi nu specifică în
nici un mod cum să acţiunile introduse în materia conflictului de interese pot fi introduse
oricând, deoarece Legea contenciosului administrativ, art. 11, este de asemenea clară şi precisă:
„cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract
administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şt repararea pagubei cauzate se pot introduce în
termen de 6 luni,... dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la
cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz”.
Prin întâmpinarea formulată, intimata SC C. SA a apreciat că, prin hotărârea atacată,
prima instanţă în mod corect a adoptat soluţia de respingere a cererii de constatare a nulităţii
hotărârilor Consiliului Local.
A învederat instanţei de recurs că se poate observa că, în cuprinsul sentinţei recurate,
prima instanţă a reţinut că „…reclamanta Agenţia Naţională de Integritate (…) a solicitat să se
constate nulitatea absolută a următoarelor documente…”. Cu privire la acest aspect, intimata a
apreciat că cererea de recurs întemeiată pe faptul că prima instanţă, în cuprinsul sentinţei, ar fi
reţinut că recurenta-reclamantă a solicitat anularea HCL în loc de constatarea nulităţii HCL, este
lipsită de argumente.
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A arătat că recurenta a criticat interpretarea dată de instanţă dispoziţiilor art. 23 din Legea
nr. 176/2010, susţinând că dispoziţia legală menţionată ar fi trebuit interpretată în sensul că,
pentru a se putea introduce la instanţa de contencios administrativ o acţiune în constatarea
nulităţii absolute a actelor juridice administrative încheiate cu încălcarea obligaţiilor legale
privind conflictul de interese este necesar ca situaţia de conflict de interese să fie stabilită
definitiv, ca o condiţie imperativă impusă de prevederile art. 23 din Legea nr. 76/2010. A arătat
intimata că această împrejurare nu este de natură a constitui un motiv de amendare a sentinţei,
deoarece prevederile art. 23 sunt suficient de clare cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite
pentru introducerea acţiunii. Condiţia imperativă prevăzută de art. 23 din Legea nr. 176/2010 se
referă doar la faptul că Agenţia poate introduce acţiune în constatarea nulităţii absolute a actelor
emise cu încălcarea obligaţiilor legale la instanţa de contencios administrativ. A mai precizat că
în acelaşi sens alin. 3 al art. 22 din Legea nr. 176/2010 stabileşte că „…dacă este cazul, Agenţia
sesizează în termen de 6 luni instanţa de contencios administrativ în vederea anulării actelor…”.
Prin urmare, intimata a considerat că în mod corect prima instanţă a reţinut că recurenta a
luat cunoştinţă de actele a căror anulare a solicitat-o, în anul 2012, consecinţa fiind că de la
această dată a început să curgă termenul de 6 luni şi respectiv un an pentru introducerea acţiunii
la instanţa de contencios administrativ.
Pentru cele arătate, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea
sentinţei primei instanţei ca fiind legală.
Prin răspunsul la întâmpinarea formulată de intimata SC C. SA, recurenta ANI a solicitat
admiterea recursului astfel cu a fost formulat, casarea în totalitate a sentinţei atacate şi admiterea
cererii de chemare în judecată.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul este întemeiat pentru
următoarele considerente:
Din cuprinsul Legii nr. 176/2010 rezultă că Agenţia Naţională de Integritate este
autoritatea competentă să întocmească rapoartele de evaluare a existenţei sau inexistenţei unui
conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate (art. 21 şi art. 22 alin. 4).
În situaţia constatării existenţei conflictului de interese, în condiţiile şi termenul
prevăzute de lege, după întocmirea raportului corespunzător şi după parcurgerea procedurii
judiciare sau expirarea termenului de contestare, după caz, Agenţia Naţională de Integritate poate
cere instanţei competente anularea a două categorii de acte juridice: acte emise, adoptate sau
întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese (art. 22 alin. 2) şi acte
juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese (art. 23).
Conform dispozițiilor art. 22 alin. 2 din Legea nr. 176/2010 „Dacă raportul de evaluare a
conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) la instanţa de
contencios administrativ, Agenţia sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru
declanşarea procedurii disciplinare, precum şi, dacă este cazul, instanţa de contencios
administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor
legale privind conflictul de interese”.
Textul citat prevede termenul de introducere a acțiunii în anulare, de 6 luni, care curge de
la data expirării termenului de contestare a raportului prin care s-a constatat conflictul de interese
sau starea de incompatibilitate, numai pentru ipoteza în care acest raport rămâne definitiv prin
necontestare în procedura judiciară.
Dar, pornind de la faptul că până la stabilirea în mod definitiv a stării de incompatibilitate
sau conflict de interese, nu există nici un suport juridic pentru ca Agenţia Naţională de Integritate
să solicite instanței anularea celor două categorii de acte juridice, mutandis mutandi, începutul
termenului de 6 luni pentru situația în care raportul de evaluare este contestat în instanță, nu
poate fi decât data la care prin hotărâre definitivă se constată starea de incompatibilitate sau
conflictul de interese.
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Cu alte cuvinte, termenul de 6 luni în care poate fi promovată acțiunea în anulare a
actelor juridice curge de la data când raportul de evaluare se definitivează fie prin expirarea
termenului de contestare, fie prin parcurgerea procedurii judiciare, procedura de judecată și
termenele de exercitare a acțiunii fiind unitare. În speță, data de la care a început să curgă
termenul de 6 luni este data la care Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul
formulat de A. împotriva sentinței pronunțată de Curtea de Apel Suceava prin care i s-a respins
contestația împotriva raportului de evaluare, respectiv data de 02.02.2017.
Prin urmare, în mod eronat instanța de fond s-a raportat la data când Agenţia Naţională de
Integritate a luat la cunoștință de actele a căror anulare o cere, respectiv anul 2012, dată situată în
cursul procesului de evaluare a pârâtului A., deci înainte de întocmirea raportului de evaluare și
mai ales, înainte de definitivarea acestuia în una din cele două modalități: expirarea termenului
de contestare sau prin parcurgerea procedurii judiciare.
Așa fiind, reţinând că în mod greşit instanţa s-a pronunţat pe cale de excepţie, fără a intra
în cercetarea fondului, Curtea constată incidenţa dispoziţiilor art. 498 alin. 2 Cod procedură
civilă, care atrag admiterea recursului şi casarea sentinţei, cu trimiterea cauzei spre rejudecare
aceluiaşi tribunal, care se va pronunţa asupra acțiunii în anularea actelor administrative atacate.
16. Acţiune drepturi salariale. Stabilirea obiectului judecăţii într-o acţiune privind
înlăturarea inechităţilor salariale.
Rezumat:
Reglementările legale în materie îşi propun să înlăture inechităţile salariale, prin
raportare la nivelul maxim în plată, precum şi prin luarea în considerare a majorărilor
salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti, dar numai pentru persoanele aflate în situații
profesionale identice – premisă de esenţă pentru o acţiune pe acest temei, sens în care
reclamantul, titular exclusiv a dreptului de a defini cadrul procesual sub aspectul obiectului
judecăţii, avea obligaţia de a indica în concret elementele necesare verificării, respectiv prin
indicarea nivelului de salarizare avut, nivelului de salarizare vizat, salariaţii aflaţi în situaţii
identice şi care beneficiază de un nivel mai mare al salariului sau hotărârile judecătoreşti de
acordare a unor drepturi salariale pentru salariaţi aflaţi în situaţii identice. Formularea
obiectului judecăţii prin simpla afirmare şi solicitare de aplicare a legislaţiei, nu permite o
analiză judicioasă, devreme ce acesta nu se circumscrie unei anume pretenţii, care să fie
verificată.
( Decizia nr. 2712 din 11 septembrie 2018, dosar nr. 6776/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 22.09.2017 înregistrată sub nr.
.../86/2017, reclamanţii A. ș.a. – toţi funcţionari publici în cadrul Instituţiei Prefectului judeţului B. în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului –
Judeţul B., au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună stabilirea salariilor de
bază în favoarea fiecărui reclamant începând cu data de 01.08.2016 (respectiv, de la data de
27.03.2017 în cazul reclamantei C. şi de la data de 15.06.2017 în cazul reclamantei D.) şi până la
data de 01.07.2017 la nivelul maxim pentru fiecare funcţie publică teritorială, grad/treaptă,
gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, aceleaşi condiţii de studii din cadrul întregii
familii ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie” (potrivit pct. 31 din Decizia CCR nr.
794/2016), urmând a fi avute în vedere şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri
judecătoreşti pentru salariaţi din aceeaşi categorie bugetară, aflaţi în condiţii de muncă similare,
cu plata diferenţelor de drepturi între cele acordate şi cele cuvenite, începând cu data de
01.08.2016 şi până la data de 01.07.2017, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii
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efective, plus dobânda legală aferentă, de la exigibilitatea diferenţelor de drepturi şi până la plata
efectivă, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 276 din 16 februarie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, a respins ca nefondată, cererea formulată de reclamanţii A. ș.a. toţi
funcţionari publici în cadrul Instituţiei Prefectului - Județul B., în contradictoriu cu pârâtul
Prefectul Judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul B.
Împotriva căii de atac promovate au declarat recurs reclamanţii A. ș.a.
În motivarea căii de atac promovate reclamanţii au apreciat că hotărârea atacată este
nelegală, fiind greşit interpretate prevederile legale în materie de salarizare unitară la nivel
maxim, art. 31 alin. 1 din OUG nr. 57/2015, astfel cum au fost interpretate prin Decizia CCR
794/2016. Reţine prima instanţă în mod greşit că acţiunea reclamanţilor nu îndeplineşte condiția
existenţei obiectului în acord cu prevederile art. 32 Cod procedură civilă, potrivit cu care orice
cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia are capacitate procesuală, în
condiţiile legii; are calitate procesuală; formulează o pretenţie; justifică un interes.
Cererea de chemare în judecată are un obiect determinabil în sensul art. 194 lit. c Cod
procedură civilă, aspectele sesizate de prima instanţă putând fi lămurite cu ocazia executării
silite, în ipoteza refuzului pârâtului de a se conforma dispozitivului hotărârii de admitere a
acţiunii. Actele de sesizare emise fiecărui reclamant nu au relevanţă în contextul în care
finalitatea acţiunii de faţă priveşte recunoaşterea îndreptăţirii la salarizare la nivel maxim pentru
fiecare funcţie publică teritorială, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate,
aceleaşi condiţii de studii din cadrul întregii familii ocupaţionale de funcţii bugetate
„Administraţie”. De asemenea, nu au relevanţă nici nivelul de salarizare ce s-ar fi cuvenit pentru
fiecare dintre reclamanţi având în vedere funcţiile similare, în raport de care se pretinde şi poate
fi recunoscută egalizarea, nici în ce constă similitudinea dintre activităţile reclamanţilor şi cele
specificate funcţiei salarizate la nivel maxim, nici care sunt drepturile băneşti stabilite prin
hotărâri judecătoreşti ce nu au fost avute în vedere de către pârât şi dacă acestea fac sau nu parte
din salariul/indemnizaţia de încadrare sau din categoria sporurilor, a premiilor sau a altor
compensaţii.
Dacă instanţa de fond aprecia este ţinută de toate aceste lămuriri, nu putea să refuze
admiterea cererii sub cuvânt că pretenţiile deduse judecăţii sunt omisive sub aspectul limitelor
învestirii obiective a instanţei – mai ales în contextul în care reperele de salarizare invocate de
reclamanţi rezultă chiar din lege, iar, potrivit art. 5 alin 2 Cod procedură civilă, nici un judecător
nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă; modalitatea
în care legea pe care şi-au întemeiat pretenţiile trebuie interpretată este explicitată în Decizia
CCR 794/2016, temei al pretenţiilor deduse judecăţii, ci, în acord cu art. 22 Cod procedură civilă
putea să le ceară să prezinte explicaţii şi să dispună administrarea probelor necesare în raport de
care să aibă posibilitatea de a face o veritabilă judecată pe fondul pretenţiilor.
Prima instanţă trebuia să analizeze doar dacă este dată ipoteza reglementată de art. 31
alin. 1 din OUG 57/2015: prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. 1, începând cu luna august
2016 personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de
bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic
decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în
funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de
bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
De asemenea, prima instanţă trebuia să se raporteze la cuprinsul Deciziei CCR 794/2016
şi a invocat în acest sens paragrafele 31, 32, 34 şi a arătat că şi legea invocată de reclamanţi şi
Decizia CCR care o interpretează folosesc exact sintagmele din petitul cererii deduse judecăţii,
încât nu li se pot aduce reproşuri legate de imperfecţiunea obiectului acţiunii, care nu ar fi fost
explicitat suficient cât să poată fi dată o soluţie acestei acţiuni.
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Ceea ce a invocat în cauză şi nu a fost analizat priveşte salarizarea reclamanţilor contrară
principiilor salarizării pentru funcţionarii din cadrul Instituţiei Prefectului, începând 01.08.2016,
pentru care „alinierea” salariilor de bază la nivelul maxim corespunzător pentru fiecare funcţie,
grad sau gradaţie s-a făcut ţinându-se cont de salariile de bază de la nivelul Prefecturii jud. B. şi
nu din cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale de funcţii bugetare
„Administraţie”, aşa cum s-a statuat prin considerentele Deciziei CCR 794/2016, care sunt
obligatorii, puterea de lucru judecat ce însoţeşte deciziile Curţii Constituţionale ataşându-se nu
numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijină acesta.
Astfel, funcţionarii publici care deţin aceeaşi funcţie, acelaşi grad sau aceeaşi gradaţie din
cadrul Instituţiei Prefectului jud. B. sunt salarizaţi la un nivel inferior funcţiilor similare în plată
din cadrul Primăriei mun. B.
De asemenea, salarizarea funcţionarilor publici care deţin aceeaşi funcţie, acelaşi grad sau
aceeaşi gradaţie din cadrul Instituţiei Prefectului jud. B este inferioară celei în plată pentru
funcţiile similare în plată în cadrul altor prefecturi, cum este cazul Instituţiei Prefectului X.
Mai mult, poziţia procesuală a pârâtului nu a fost în sensul că după 1 august 2016 şi în
prezent salarizarea se face la nivel maxim, ci în sensul că uniformizarea reglementată de legiuitor
se face doar în cadrul Instituţiei Prefectului judeţului B. şi nu prin transpunerea etalonului reper
de bază de la nivelul întregii familii ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie".
Or, potrivit **) de la lit. b şi c, Secţiunea A Cap. I din Anexa I la Legea 284/2010,
funcţiile publice teritoriale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie" sunt: „Funcţii
publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale
din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate
potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al
municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor
municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea consiliilor judeţene ori Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de
judeţ”, în nici un caz doar cele din cadrul Instituţiei Prefectului.
Salarizarea la nivel maxim a fost reglementată prin OUG nr. 57/2015, iar interpretarea
potrivit căreia salarizarea trebuie să se facă la nivelul maxim din familia ocupaţională a fost
făcută de judecătorul de contencios constituţional prin Decizia CCR 794/2016.
În acest context, având în vedere cele menţionate şi faptul că în cadrul aceleiaşi categorii
profesionale şi familii ocupaţionale nu trebuie să existe salarizare diferită, se impune, în
rejudecare, admiterea acţiunii.
A depus, de altfel, cu titlu de practică hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus
salarizarea la nivel maxim pentru funcţionari din aceeaşi familie ocupaţională. Suplimentar,
facem trimitere şi la soluţiile din dosarul nr. 10109/3/2017; sentinţa nr. 4536/2017 Tribunalul
Bucureşti, Decizia nr. 106/2018 - Curtea de Apel Bucureşti; Dosarul 16721/3/2017: sentinţa nr.
4798/2017 - Tribunalul Bucureşti, Decizia nr. 1052/2018 - Curtea de Apel Bucureşti.
Conform acestei jurisprudente, sunt lipsite de relevanţă actele de salarizare emise fiecărui
reclamant, nivelul de salarizare ce s-ar fi cuvenit pentru fiecare dintre aceştia având în vedere
funcţiile similare în raport de care se pretinde egalizarea, în ce constă similitudinea dintre
activitatea reclamanţilor şi cea aferentă funcţiei aflată în plată salarizată la nivel maxim, care
sunt drepturile băneşti stabilite prin hotărâri judecătoreşti ce nu au fost avute în vedere de către
instituţia sau autoritatea publică angajatoare, dacă acestea fac sau nu parte din salariul/
indemnizaţia de încadrare sau din categoria sporurilor, a premiilor sau a altor compensaţii.
Este ilogică soluţia pronunţată de instanţa de fond, mai ales când pârâtul recunoaşte că nu
există o salarizare la nivel maxim pentru fiecare funcţie publică teritorială, grad/treaptă, gradaţie,
vechime în funcţie sau în specialitate, aceleaşi condiţii de studii din cadrul întregii familii
ocupaţionale de funcţii bugetare „Administraţie".
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Pentru motivele arătate reclamanţii au solicitat admiterea recursului.
În drept recursul se întemeiază pe disp. art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.
De asemenea, în cadrul probei cu înscrisuri au solicitat a se face adresă către Primăria
municipiului B., pentru a comunica salarizarea în plată ulterior datei de 01.08.2016 pentru
funcţionarii publici care deţin aceeaşi funcţie, acelaşi grad sau aceeaşi gradaţie cu ale
reclamanţilor în cadrul acestei instituţii, precum şi către Instituţia Prefectului jud. X. în acelaşi
sens, precum şi către MMJS pentru a se comunica nivelul maxim al salariului de bază (prevăzut
la pct. 20 cap. III Formular M500) corespunzător fiecărei funcţii publice teritoriale- contractuale,
grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, prevăzute în tabelul 1 anexat.
Prin întâmpinare pârâta Instituţia Prefectului judeţul B. a învederat că prin recursul
declarat, recurenţii-reclamanţi nu aduc argumente prin care să combată hotărârea primei instanţe,
limitându-se la aprecierea că prevederile legale au fost greşit interpretate.
Astfel, se poate observa faptul că prin cererea de recurs nu au fost precizate nici care sunt
actele de salarizare emise fiecăruia dintre recurenţii, nici care este nivelul de salarizare ce s-ar fi
cuvenit pentru fiecare dintre aceştia prin raportare la o funcţie de bază similară şi în raport de
care se pretinde egalizarea.
Pe fondul cauzei a invocat art. 31 din OUG nr. 57/2015, alin. 12 al aceluiaşi articol,
Decizia nr. 794/2016 ale Curţii Constituţionale şi a arătat că potrivit Anexei 2 lit. a pct. 10 din
H.G. nr. 416/2007 şi Anexei nr. 2 la 0MAI nr. S/141/2016, cele 42 de instituţii ale prefectului
sunt instituţii în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, având calitatea de ordonator terţiar
de credite, din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite -ministrul afacerilor interne.
Prin urmare, în considerarea dispoziţiilor legale anterior invocate, nivelul maxim în plată
utilizat ca etalon pentru stabilirea salariului de bază/indemnizaţiilor de încadrare ale personalului
din cadrul instituţiilor prefectului este cel stabilit la nivelul tuturor instituţiilor prefectului,
transpunerea etalonului la nivelul întregii familii ocupaţională de funcţii bugetare
„Administraţie” fiind excesivă în raport cu normele legale invocate.
Prin urmare, stabilirea nivelului maxim în plată se raportează strict la categoria de funcţie
publică şi nivelul de ierarhizare corespunzător, nu la nivelul maxim (ca şi cuantum) stabilit
pentru întreaga familie ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”.
O interpretare contrară excedează intenţiei de reglementare exprimată la art. 3' din
O.U.G. nr. 57/2015 şi nu corespunde principiului privind instituirea unui tratament egal pentru
situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, invocat în considerentele Deciziei nr.
794/2016 ale Curţii Constituţionale.
Analizând recursul prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a motivelor invocate,
Curtea constată că este nefondat.
Recurenţii - reclamanţi au criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța de
fond a soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept material şi
procesual. Astfel, arată recurenţii, interpretarea instanţei relativ la obiectul judecăţii, şi respectiv
la relevanţa în acest sens a actelor de salarizare pentru fiecare reclamant, sau a nivelului de
salarizare ce s-ar fi cuvenit pentru fiecare reclamant, este eronată, obiectul judecăţii fiind corect
determinat în acţiune şi nefiind legat de actele de salarizare, în acord aşadar cu decizia CCR nr.
794/2016. Arată că prima instanţa putea cel mult solicita lămuriri şi trebuia să dispună probe în
verificarea dacă reclamanţii au avut salariul la nivelul maxim din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice. Arată că salarizarea reclamanţilor s-a făcut la nivelul maxim în plată de la nivel intern,
fără a se ţine cont de salarizarea maximă în cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale, salariile fiind
mai mari în cadrul Primăriei B., sau la Prefectura X.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea nu sunt întemeiate.
Astfel, prima instanța a apreciat în mod corect obiectul judecăţii raportat la conţinutul
acţiunii şi dispoziţiile legale invocate, şi în raport de acestea, în mod corect conchizând asupra
probatoriului şi asupra soluţiei pronunţate în cauză.
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Este de observat în acest sens că, potrivit acţiunii introductive, reclamanţii au solicitat
stabilirea salariilor lor de bază la nivelul maxim pentru fiecare funcţie publică în cadrul aceleiaşi
familii ocupaţionale, respectiv prin acordarea în favoarea lor şi a drepturilor stabilite sau
recunoscute prin hotărâri judecătoreşti pentru alţi salariaţi din aceeaşi categorie bugetară, fără
însă a arăta care sunt aceşti salariaţi şi ce hotărâri judecătoreşti sunt avute în vedere.
Or, aşa cum corect a reţinut instanţa de fond, o atare determinare a obiectului acţiunii nu
este suficientă, acţiunea fiind formulată în termeni generali, fără a afirma o anumita stare de
inechitate salarială concretă. Subliniază curtea că simpla afirmare de principiu a reglementărilor
legale privind înlăturarea inechităţilor salariale şi a dispoziţiilor deciziilor Curţii Constituţionale
pronunţate în materie, sau a existenţei de principiu de hotărâri judecătoreşti ce ar dispune
majorarea de salarii, nu echivalează cu formularea judicioasă a unui obiect juridic corespunzător
unei acţiuni întemeiate pe o atare dispoziţie legală.
Este adevărat că reglementările legale în materie îşi propun să înlăture inechităţile
salariale, prin raportare la nivelul maxim în plată, precum şi prin luarea în considerare a
majorărilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti, dar numai pentru persoanele aflate în
situații profesionale identice, premisă de esenţă pentru o acţiune pe acest temei, sens în care
reclamanţii, titulari exclusivi ai dreptului de a defini cadrul procesual sub aspectul obiectului
judecăţii, aveau obligaţia de a indica în concret elementele necesare verificării, respectiv, aşa
cum a reţinut instanţa de fond, prin indicarea nivelului de salarizare avut, nivelului de salarizare
vizat, salariaţii aflaţi în situaţii identice şi care beneficiază de un nivel mai mare al salariului sau
hotărârile judecătoreşti de acordare a unor drepturi salariale pentru salariaţi aflaţi în situaţii
identice.
Or, reclamanţii în cauză nu au afirmat (şi cu atât mai puţin nu au dovedit), o atare
inechitate. A considera contrariul – a admite că obiectul judecăţii grefat pe legislaţia de înlăturare
a inechităţilor salariale ar fi formulat suficient astfel, prin simpla afirmare şi solicitare de aplicare
a legislaţiei (ca în cauza de faţă), ar însemna a arunca în arbitrariu întreaga procedură de
judecată, de vreme ce analiza judecăţii nu se poate circumscrie unei anume pretenţii, care să fie
verificată. Nu este un argument că în practica judiciară s-ar regăsi atari soluţii (de admitere, ca în
cauză, a unei atari solicitări de principiu), mai cu seamă că nu se poate afirma identitatea de
acţiune/condiţii cu acele cauze.
Iar simpla solicitare de a se avea în vedere nu doar hotărâri judecătoreşti de acordare a
drepturilor, ci, pentru toţi reclamanţii, salariul maxim din cadrul familiei ocupaţionale
administraţie (dincolo de analiza pe fond privind posibilitatea de a se dispune aceasta, care însă
este subsecventă chestiunii corectei identificări a obiectului), suferă de acelaşi neajuns, al
nedeterminării în concret a pretenţiei în condiţiile în care recurenţii nu au arătat ce anume
funcţie, ce nivel de salarizare, din cadrul cărei anume autorităţi/instituţii au avut în vedere
(gestiunea sistemului de salarizare la nivel naţional fiind aferentă unei multitudini de ordonatori
principali de credite, iar Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale nefiind un ordonator de credite
general a personalului bugetar, aşa cum este abordarea reclamanţilor rezultând din probatoriul
vizat) – pentru a se putea verifica situaţia premisă de plano, în acest tip de acţiune - situații
profesionale identice. Din această perspectivă, solicitarea de probatorii de către recurenţi
constând în diverse adrese către diverse autorităţi/instituţii publice din ţară, nu apare ca
pertinentă, de vreme ce acţiunea însăşi, astfel cum a fost formulată, nu şi-a asumat în concret
indicarea vreuneia anume, iar o indicare în recurs (implicită, oricum, prin solicitarea de adrese
către anume instituţii), nu poate fi, evident, luată în considerare.
Pentru aceste motive, curtea, reținând că hotărârea pronunţată de prima instanță este
legală, că nu există motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia, și că astfel, cererea de
recurs este neîntemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, să respingă
recursul ca atare.
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17. Depunerea contestaţiei administrative la un organ necompetent. Soluţionarea
excepţiei inadmisibilităţii pentru lipsa plângerii prealabile.
Rezumat:
Plângerea prealabilă se circumscrie noțiunii mai largi de petiție, definită de art. 2 din
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Potrivit art. 61
alin. 1 din O.G. nr. 27/2002, petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise… autorităţilor sau
instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate. În raport cu aceste
dispoziţii, şi cum în cauză autoritatea greşit sesizată nu a înaintat organului competent
contestația împotriva deciziei de impunere, această situație nu îi poate fi imputată
reclamantului, astfel că excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii
prealabile nu este dată.
(Decizia nr. 2730 din 11 septembrie 2018, dosar 6623/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub nr. .../86/14.09.2017,
reclamantul A., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. şi
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate C., a solicitat anularea
deciziei nr. 5499/31.05.2012 şi a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii emise pe
numele său şi exonerarea de la plata acestor sume.
Prin aceeaşi cerere, reclamantul a solicitat obligarea pârâtelor la scăderea debitului
principal şi a accesoriilor aferente acestuia de pe numele său, din evidenţa analitică de plătitori şi
la restituirea sumei de 1.035 lei reprezentând sumă achitată şi nedatorată, actualizată cu dobânda
legală plătită de la data achitării şi până la data restituirii efective, precum şi la plata cheltuielilor
de judecată ocazionate de judecarea litigiului.
Prin întâmpinarea formulată în cauză şi depusă la dosar la data de 19.10.2017, pârâta
A.J.F.P. B. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu privire la decizia de impunere
emisă de C.A.S. B. şi la deciziile de calcul accesorii emise de A.J.F.P. C., având în vedere
dispoziţiile art. 36 Cod procedură civilă, cu precizarea că nu a emis actele administrativ – fiscale
contestate de reclamant.
Prin precizările la acţiune depuse la dosar la data de 14.11.2017, reclamantul a solicitat
introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice C.,
având în vedere că o parte din deciziile referitoare la obligaţii de plată accesorii au fost emise şi
de către această instituţie.
Totodată, a solicitat să se constate că a intervenit prescripţia dreptului de a i se imputa
sumele stabilite prin deciziile de impunere privind obligaţiile de plată pentru anii 2007, 2008,
2011 şi înregistrate sub acelaşi număr, 5499 şi care nu i-a fost comunicată procedural,
nerespectând dispoziţiile legale incidente, respectiv art. 44 din O.G. nr. 92/2003.
Prin întâmpinarea formulată, pârâta Casa de Asigurări de Sănătate C. a solicitat
respingerea acţiunii, ca inadmisibilă, motivat de neîndeplinirea de către reclamant a procedurii
prealabile prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Prin încheierea de şedinţă din data de 14.12.2017, având în vedere că cererea de chemare
în judecată a fost modificată în condiţiile art. 204 Cod procedură civilă, instanţa a dispus
introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice C..
Prin sentinţa nr. 420 din 29 martie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a dispus următoarele:
Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată.
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a AJFP B..
Respinge primul capăt de cerere formulat de reclamantul A. în contradictoriu cu AJFP B.,
ca fiind formulat împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.
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Admite acţiunea, astfel cum a fost precizată, de reclamantul A., în contradictoriu cu
C.N.A.S. Casa de Asigurări de Sănătate C. şi D.G.R.F.P. C. – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice C.
Anulează decizia nr. 5499/31.05.2012 şi decizia nr. A5499/31.05.2012 emise de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate – Casa de Asigurări de Sănătate C.
Anulează deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 2230143803329 din
31.12.2014, nr. 2230142910817 din 30.09.2014, nr. 2230141535135 din 30.07.2014, nr.
2230140588199 din 31.03.2014, nr. 2230137662362 din 31.12.2014, nr. 2230136515168 din
30.09.2013, nr.2230135762251 din 01.07.2013, nr. 2230134880497 din 31.03.2013,
2230132393326 din 31.12.2012 ale Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice AJFP C.
Obligă pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice C. – AJFP C. şi AJFP
B. să restituie sumele achitate în baza deciziilor anulate, la care se va adăuga şi dobânda legală
de la data achitării (15.06.2017) până la data restituirii efective.
Împotriva acestei sentinţei, în termen legal, au promovat recurs pârâtele Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice C. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. şi
Casa de Asigurări de Sănătate C.
În susţinerea căii de tac promovate, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 Cod
procedură civilă, recurenta Casa de Asigurări de Sănătate C. a arătat că pentru a se pronunţa în
sensul respingerii ca neîntemeiate a excepţiei inadmisibilităţii, Tribunalul Suceava a reţinut în
motivare aspecte contradictorii: pe de o parte a arătat faptul că „reclamantul a făcut dovada
depunerii contestaţiei la AJFP B. la data de 17.07.2017 cu înscrisul intitulat contestaţie
înregistrat sub nr. 50577 din 17.07.2017 şi AJPF B. a depus răspunsul la această contestaţie, însă
nu a comunicat organului competent contestaţia administrativă” şi, pe de altă parte, a menţionat
faptul că „potrivit art. 207 alin. 2 din O.G. nr. 93/2003 în cazul în care competenţa de soluţionare
nu aparţine organului emitent al actului administrativ atacat, contestaţia va fi înaintată de către
acesta în termen de 5 zile de la înregistrare organului de soluţionare competent”. Totodată, este
consemnat faptul că „instanţa reţine că reclamantul se află încă în termen pentru depunerea
contestaţiei administrative”.
A susţinut recurenta că din analiza cumulativă a celor reţinute de instanţa de fond,
precum şi din apărările pe care instituţia le-a formulat în faţa primei instanţe, este evident faptul
că excepţia inadmisibilităţii este temeinic şi legal susţinută, întrucât nu există nici o contestaţie
administrativă formulată de către contribuabil la sediul CAS C., ceea ce echivalează fără echivoc
cu lipsa procedurii prealabile.
A solicitat admiterea recursului pe care l-a promovat, , modificarea în tot a sentinţei
recurate pentru motive de nelegalitate şi în rejudecare, respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
Motivele de recurs invocate de Direcţie Generală Regională a Finanţelor Publice C. –
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. nu vor fi supuse analizei instanţei de control
judiciar întrucât la termenul de astăzi, Curtea a invocat excepţia lipsei de interes a recursului
declarat de această parte, pe care, în considerarea dispoziţiilor art. 248 alin. 1 Cod procedură
civilă urmează a o analiza cu precădere.
Curtea reţine că interesul, ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, reprezintă folosul
practic urmărit prin iniţierea actului de procedură şi trebuie să existe nu numai la declanşarea
procedurii judiciare, ci pe întreaga durată de desfăşurare a procesului, ori de câte ori se
promovează o formă procedurală care intră în conţinutul acţiunii civile. În aplicarea acestei
reguli, interesul trebuie să existe şi la momentul exercitării unei căi de atac.
În cauză, un astfel de folos practic care să revină recurentei Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice C. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. nu există din moment ce
prin sentinţa atacată s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestei părţi fiind
respins primul capăt de cerere formulat de reclamant ca fiind formulat împotriva unei persoane
fără calitate procesuală pasivă.
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Ca atare, cum interesul de principiu nu legitimează exerciţiul dreptului la acţiune, iar
această parte nu a căzut în pretenţii, Curtea constată că excepţia este întemeiată, urmând a
respinge recursul formulat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice C. –
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. ca lipsit de interes.
Examinând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate de către pârâta Casa de Asigurări de Sănătate C., Curtea constată că
recursul nu este fondat pentru următoarele considerente:
Este adevărat că art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 condiţionează sesizarea instanţei de
contencios administrativ de îndeplinirea procedurii prealabile.
Potrivit terminologiei folosite de art. 7 din Legea nr. 554/2004, procedura prealabilă
administrativă se exercită pe calea unei plângeri, prin care persoana care se consideră vătămată
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să
solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, revocarea, în tot sau în
parte, a acestuia. Art. 2 alin. 1 lit. j) din aceeași lege definește plângerea prealabilă ca fiind
„cererea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după
caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul
revocării sau modificării acestuia”.
În materie fiscală, această procedură prealabilă, condiţie obligatorie a cărei neîndeplinire
afectează însuşi exerciţiul dreptului la acţiune, este reglementată prin art. 268 alin.1) şi 2) şi
art.281 alin. 2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. 1 şi 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscal „împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi
nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. Este îndreptăţit la contestaţie numai
cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal".
Conform art. 281 alin. 2 din aceeaşi lege „Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor
împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator sau
de către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, la instanţa
judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii". Dar în situația când
autoritatea administrativă nu soluționează contestația în termen de 6 luni de la data depunerii
contestației, potrivit art. 281 alin. 4 din lege „ contestatorul se poate adresa, pentru anularea
actului, instanţei de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.”
Din prevederile legale susmenţionate se reţine că, valorificarea dreptului de acces la
instanţă implică mai întâi soluţionarea contestaţiei administrative prevăzută de lege, prin
emiterea unei decizii sau dispoziţii de soluţionare a contestaţiei, iar în subsidiar posibilitatea de a
ataca direct actul administrative fiscal vătămător.
Dar, plângerea prealabilă se circumscrie noțiunii mai largi de petiție, definită de art. 2 din
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, cu
modificări și completări, prin Legea nr. 233/2002, drept „cererea, reclamația, sesizarea sau
propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație
legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și
societăților naționale, societăților comerciale, de interes județean sau local, precum și regiilor
autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice”.
Legiuitorul a prevăzut şi situaţia în care particularii ar putea să nu identifice autoritatea
administrativă la care să îndrepte plângerea şi a acoperit această situaţie cu un mijloc de protecţie
efectiv, dispunând prin art. 61 alin. 1 din O.G. nr. 27/2002 „Petiţiile greşit îndreptate vor fi
trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1)
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autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate,
urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta”.
Reclamantul s-a îndreptat la data de 17.07.2017 cu plângere la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B. care nu s-a conformat dispoziţiilor sus citate și nu a înaintat recurentei
Casa de Asigurări de Sănătate C. contestația împotriva deciziei de impunere, situație ce nu îi
poate fi imputată.
Prin urmare, excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile
a fost corect respinsă de instanța de fond motiv pentru care, în temeiul art. 486 Cod procedură
civilă și art. 20 din Legea nr. 554/2004, Curtea va respinge recursul ca nefondat.
18. Încetare mandat ales local ca urmare a pierderii calităţii de membru al
partidului sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui listă a fost ales. Lipsa
plângerii preabile în procedura de contestare a ordinului prefectului care constată
încetarea.
Rezumat:
Prevederile art. 12 alin. 3 instituie o procedură distinctă de cea prevăzută la art. 9 alin.
3 şi 4 din Legea nr. 393/2004, drept care derogă de la dispoziţiile acolo prevăzute, inclusiv sub
aspectul modalităţii de sesizare a instanţei de contencios administrativ. Art. 9 alin. 4 din Legea
nr. 393/2004 se referă expres la acţiunea directă exercitată împotriva hotărârii de consiliu local,
astfel că acest articol nu poate fi aplicat în procedura prevăzută la art. 12 alin. 3 care se referă
la ordinul prefectului. Procedura de contestare a ordinului prefectului este cea prevăzută de art.
1 şi 7 din Legea nr. 554/2004, iar nu de art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, fiind aşadar
necesară formularea plângerii prealabile anterior sesizării instanţei de judecată.
(Decizia nr. 2758 din 17 septembrie 2018, dosar 134/86/2018)
Hotărârea:
Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava, secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr..../86/2018, petenta A. a solicitat în contradictoriu cu intimatul
Prefectul judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul B., suspendarea executării
Ordinului nr. 488/20.12.2017 emis de Prefectul judeţului B., în temeiul art. 15 alin. 1 din Legea
554/2004, până la soluţionarea definitivă a cauzei; anularea Ordinului nr. 488/20.12.2017 emis
de Prefectul judeţului B., prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a
mandatului de consilier local al reclamantei din cadrul Consiliului local al com. C., precum şi
repunerea în situaţia anterioară, cu plata indemnizaţiilor cuvenite de la momentul emiterii
Ordinului şi până la repunerea petentei în funcţia de consilier local; cheltuieli de judecată.
Intimatul Prefectul Judeţului B. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii.
Contestatoarea A. a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiei
inadmisibilităţii, înlăturarea apărărilor de fond ale intimatului şi admiterea contestaţiei.
Prin sentinţa nr. 419 din 29 martie 2018 Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile şi a respins acţiunea
ca inadmisibilă.
Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivare, a apreciat că soluţia atacată cuprinde motive străine de natura cauzei, fiind
rezultatul aplicării greşite a normelor de drept material, având în vedere că în speţă nu era
necesar sau obligatoriu a exercita în prealabil recursul administrativ prevăzut de art. 7 alin. 1 din
Legea nr. 554/2004.
A susţinut că art. 12 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 nu prevede termenul în care poate fi
contestat ordinul Prefectului, nici dacă sesizarea instanţei se face în mod direct - cum o face art.
9 alin. 4; că de vreme ce hotărârea conciliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, sesizat
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la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui
consilier, prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, poate fi atacată direct
la instanţa de contencios în cazul prevăzut de art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004, aceeaşi
normă de favoare trebuie recunoscută ca fiind aplicabilă în ipoteza contestării (direct la instanţă)
a Ordinului Prefectului emis în condiţiile art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004, care are ca
premiză tot art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004; că chiar Ordinul contestat prevede la pct.
3 “Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă conform
prevederilor legale”.
A arătat că a fost membru al Partidului X. - organizaţia locală din comuna C. şi a deţinut
în administraţia publică locală funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei C.
până la emiterea Ordinului nr. 488/20.12.2017 de către Instituţia Prefectului judeţului B.; că prin
Hotărârea nr. BP 1/15.12.2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei judeţene B. s-a dispus
excluderea sa din Partidul X, conform art. 81 litera s) şi litera t) din Statutul Partidului X.; că prin
Sentinţa nr. 894/12.06.2018 a Tribunalului Suceava pronunţată în Dosar nr. .../86/2018, s-a
admis contestaţia sa şi s-a anulat Hotărârea menţionată, fiind repusă în situaţia anterioară (de
membru Partidului X.), ceea ce creează premizele redobândirii calităţii de consilier local; că
întrucât prin Sentinţa nr. 894/12.06.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava s-a anulat Hotărârea
ce a stat la baza Ordinului contestat în cauză, anularea actului în baza căruia a fost emis ordinul
contestat duce în speţă la infirmarea prezumţiei de legalitate de care acesta se bucură,
impunându-se astfel, în rejudecare, admiterea acţiunii şi anularea Ordinului 488/2017.
Referitor la cererea de despăgubiri, a considerat că şi aceasta este întemeiată, fiind
incident principiul retroactivităţii nulităţii actului juridic, în sensul că efectele nulităţii se produc
din momentul încheierii actului juridic, dar şi principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară
(restitutio in integrum), care se realizează prin restituirea prestaţiilor efectuate în temeiul actului
juridic anulat; că se impune, deci, repunerea sa în toate drepturile avute anterior emiterii
Ordinului 488/2017.
A invocat dispoziţiile art. 1 alin. 1, art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
din care rezultă dreptul persoanei vătămate de a solicita despăgubiri produse printr-un act
administrativ nelegal, deducându-se că despăgubirile se suportă de emitentul actului nelegal şi că
este suficientă dovedirea nelegalităţii actului, nemaifiind necesară şi dovedirea vinovăţiei
autorităţii emitente, vinovăţie care rezultă implicit din emiterea actului nelegal. A susţinut că în
baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, se impune obligarea intimatei Instituţia Prefectului B. la
plata despăgubirilor constând în drepturile patrimoniale la care era îndreptăţită pentru perioada
dintre data emiterii Ordinului contestat şi data repunerii sale în drepturi.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate iar, în rejudecare, respingerea
excepţiei neîndeplinirii procedurii prealabile, admiterea acţiunii, cu consecinţa anulării Ordinului
nr. 488/20.12.2017 emis de Prefectul Judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul B.,
prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului său de consilier local
din cadrul Consiliului local al com. C., precum şi repunerea în situaţia anterioară, cu plata de
despăgubiri constând în drepturile patrimoniale la care era îndreptăţită pentru perioada dintre
data emiterii Ordinului contestat şi data repunerii în drepturi. Cu cheltuieli de judecată din
ambele cicluri procesuale.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 6 şi 8.
Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea
sentinţei atacate, ca legală şi temeinică.
A considerat că motivarea hotărârii răspunde pretenţiilor părţilor şi mijloacelor de
apărare, fiind clară, concisă şi concretă, în concordanţă cu probele şi actele de la dosar, exprimă
respectarea de către judecător a principiilor enunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(în special respectarea drepturilor la apărare şi dreptul la un proces echitabil) şi cuprinde
examinarea chestiunilor în fapt şi în drept. A susţinut că este inadmisibilă acţiunea în contencios
administrativ formulată în temeiul Legii nr. 554/2004, pentru care nu s-a efectuat, anterior
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sesizării instanţei, procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege, în sensul de
a se solicita autorităţii emitente revocarea în tot sau în parte a actului administrativ atacat în
termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia; că procedura prealabilă este reglementată ca o
condiţie de exercitare a dreptului la acţiune, a cărei neîndeplinire este sancţionată cu respingerea
acţiunii ca inadmisibilă, potrivit art. 109 alin. (2) Cod proc. civilă.
Referitor la emiterea Ordinului Prefectului nr. 488 din 20.12.2017 prin care s-a constatat
încetarea mandatului consilierului local A., din cadrul consiliului local al comunei C., a arătat că
temeiul legal al emiterii acestuia a fost reprezentat tocmai de prevederile cuprinse în art. 9 alin. 2
lit. h1) şi art. 12 alin (3) teza I din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare; că prefectul nu face decât să constate încetarea
mandatului la data sesizării partidului politic pe lista căruia consilierul local a fost ales iar
împrejurarea dacă excluderea a fost sau nu legală excede controlului de legalitate exercitat de
către prefect.
A arătat că actul administrativ contestat şi-a produs efecte juridice; că prin hotărâre,
Consiliul local al comunei C. a validat mandatul consilierului local supleant pe lista Partidului X.
la alegerile din 5 iunie 2016; că reclamanta nu a contestat hotărârea Consiliului local al comunei
C. prin care s-a validat mandatul consilierului local supleant; că prin Ordinul Prefectului nr. 113
din 22.03.2012 s-a stabilit numărul membrilor fiecărui consiliu local din judeţul B.; că numărul
membrilor consiliului local al comunei C. este de 11; că în cazul în care instanţa ar admite
cererea de anulare a ordinului emis de prefect şi nu se anulează actul administrativ subsecvent,
respectiv Hotărârea consiliului local al comunei C. privind validarea mandatului consilierului
local supleant, repunerea în funcţie a consilierului local A. ar fi imposibilă, întrucât numărul
consilierilor locali ar creste la 12 şi astfel s-ar încălca prevederile art.29 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la plata indemnizaţiei cuvenite de la momentul emiterii ordinului şi până la
repunerea reclamantei în funcţia de consilier local, în sarcina prefectului, a solicitat respingerea
acestui capăt de cerere, întrucât lipsa indemnizaţiei de consilier local nu poate fi avută în vedere
ca o pagubă iminentă pentru reclamantă, aceasta candidând la alegerile locale pentru
reprezentarea şi apărarea intereselor cetăţenilor în cadrul autorităţilor locale, nu doar pentru
obţinerea beneficiilor indemnizaţiei de consilier local.
A considerat că prejudiciul reclamantului nu a fost produs prin emiterea ordinului
prefectului; că întrucât instanţa în dosarul nr. .../86/2018 prin sentinţa nr. 894/2018 a anulat
Hotărârea nr. 1/15/12.2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene a Partidului X.
B. şi a dispus repunerea contestatoarei în situaţia anterioară, reclamanta poate solicita în dosar nr.
.../86/2018 obligarea emitentului actului considerat ca fiind nelegal, act care a stat la baza
emiterii ordinului prefectului, a plăţii indemnizaţiei cuvenite de la momentul emiterii constatării
încetării mandatului de consilier local, înainte de termen şi până la repunerea acesteia în funcţia
de consilier local; că în speţă nu se poate reţine culpa procesuală a Prefectului judeţului B., câtă
vreme acesta doar a constatat o situaţie de fapt, a respectat prevederile legale, respectiv
prevederile art. 12 alin (3) teza I din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare.
A mai arătat că consilierul local nu are un raport juridic de muncă cu instituţia
prefectului; că Prefectul nu are decât calitatea de a constata încetarea de drept şi nu s-a implicat
în decizia partidului din care face parte consilierul local şi pe a cărui listă a candidat; că din
interpretarea prevederilor cuprinse în art. 12 alin. 3 teza I din Legea nr. 393/2004 reiese
împrejurarea potrivit căreia, prefectul nu poate refuza să emită un ordin de constatare a încetării
mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în situaţia în care
dispune de sesizarea partidului pe ale cărui liste consilierul a fost ales; că termenul imperativ de
emitere a ordinului în 30 de zile de la data primirii sesizării partidului nu implică şi verificarea de
către prefect a oportunităţii documentelor emise de partid pe a cărei listă a candidat, iar textul de
lege nu impune o cenzurare de către prefect a sesizării partidului şi a deciziilor emise de acesta,
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statutul partidului şi a regulamentelor interne fiind obligatorii şi opozabile doar membrilor
acestuia; că legiuitorul nu a prevăzut în sarcina prefectului emiterea unui ordin prin care să se
constate că reclamanta este repusă în toate drepturile avute anterior emiterii ordinului anulat de
instanţă, definitiv.
În cazul în care instanţa casează sentinţa recurată şi reţine cauza spre a o rejudeca în fond,
a solicitat introducerea în cauză a Consiliului Local al Comunei C., Judeţul B. şi a Partidului X.Organizaţia Judeţeană B., cerere respinsă de instanţă la termenul de astăzi.
Prin răspunsul la întâmpinare, recurenta a reiterat susţinerile din cererea de recurs şi a
solicitat înlăturarea apărărilor invocate de către intimat – prin întâmpinare şi respingerea cererii
de introducere în cauză a Consiliului Local C. şi a Partidului X - Organizaţia Judeţeană B.
În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru
neîndeplinirea procedurii prealabile, a considerat că aceasta a fost în mod greşit admisă de către
instanţa de fond, aşa încât apărările intimatului nu pot fi primite.
Prin notele de concluzii depuse la dosar, recurenta a reiterat susţinerile din recurs şi din
răspunsul la întâmpinare.
Prin concluziile scrise depuse la dosar, intimatul a reiterat susţinerile din întâmpinare.
A considerat că întrucât în speţă nu sunt incidente prevederile art. 9 alin (4) din Legea nr.
393/2004, în cazul acţiunii introduse împotriva ordinului prefectului devin aplicabile dispoziţiile
generale în materia contenciosului administrativ, respectiv art. 7 alin 1) din Legea nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează procedura administrativă prealabilă
sesizării instanţei şi termenul de exercitare al plângerii prealabile; că reclamanta trebuia să
cunoască obligativitatea sesizării prealabile a autorităţii administrative emitente, în condiţiile art.
7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.
Examinând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 5 şi
8 C.p.c., Curtea constată că este nefondat pentru considerentele ce urmează:
Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea Ordinului nr. 488/20.12.2017
emis de prefectul judeţului B. prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului consilierului
local A. din cadrul Consiliului Local al comunei C., înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru Partidului X.
Prin sentinţa recurată cererea de anulare a fost respinsă ca inadmisibilă pe motivul
neîndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Conform art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004: Calitatea de consilier local sau de
consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
următoarele cazuri: (…) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
În continuare la art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004 se arată că: (3) Încetarea de
drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul
judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului
judeţean sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) şi h1), hotărârea consiliului poate fi
atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Pe de altă parte, conform art. 12 alin. 3 din aceeaşi lege: În cazul prevăzut la art. 9 alin.
(2) lit. h1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul
judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau
judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului
local sau judeţean.
Sesizată cu clarificarea implicaţiilor acestei situaţii de dublă reglementare Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit prin decizia nr.
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45 din 12 iunie 2017 că: Dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se
interpretează în sensul că în situaţia pierderii de către consilierul local sau judeţean a calităţii
de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/ cărei listă
a fost ales, prefectului îi este recunoscută competenţa exclusivă de a constata, prin ordin,
încetarea mandatului alesului local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la
sesizarea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a
cărui/cărei listă a fost ales consilierul în cauză.
În motivare, printre altele, ÎCCJ a reţinut că „dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea
nr. 393/2004 reglementează procedura comună aplicabilă cazurilor de încetare de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului, prevăzute de art. 9 alin. (2) lit. a) - i) din Legea nr.
393/2004, cu excepţia cazului reglementat de art. 9 alin. (2) lit. h1) din aceeaşi lege, atribuit în
competenţa exclusivă a prefectului, conform art. 12 alin. (3) din actul normativ în discuţie. (…)
Evaluând contextul în care a fost adoptat actul normativ - Legea nr. 115/2015 - şi scopul urmărit
de legiuitor, se constată că intenţia legiuitorului, în momentul modificării Legii nr. 393/2004, a
fost tocmai aceea de a stabili o procedură distinctă care trebuie respectată în situaţia încetării
mandatului alesului local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului sau al
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/ cărei listă a fost ales.”
Aşa fiind, Curtea constată, asemenea tribunalului, că prevederile art. 12 alin. 3 instituie o
procedură distinctă de cea prevăzută la art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004, drept care
derogă de la dispoziţiile acolo prevăzute, inclusiv sub aspectul modalităţii de sesizare a instanţei
de contencios administrativ.
Mai mult, deoarece art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 se referă expres la acţiunea
directă exercitată împotriva hotărârii de consiliu local rezultă că acesta nu poate fi aplicat în
procedura prevăzută la art. 12 alin. 3 care se referă la ordinul prefectului.
În continuare, din moment ce o dispoziţie specială se completează cu legea generală, iar
nu cu o alta dispoziţie specială la aceasta, rezultă că procedura de contestare a ordinului
prefectului este prevăzută de art. 1 şi 7 din Legea nr. 554/2004, iar nu de art. 9 alin. 4 din Legea
nr. 393/2004, cum încearcă să acrediteze recurenta, prevalându-se de dispoziţiile art. 5 alin. 3 şi
art. 1 alin. 2 C.p.c.
De altfel, acceptarea punctului său de vedere ar atrage şi aplicarea tezei ultime a art. 9
alin. 4 din Legea nr. 393/2004, respectiv caracterul definitiv al sentinţei tribunalului. Ori, cu atât
mai evident, suprimarea căii de atac de drept comun în contencios administrativ ar trebui să fie
prevăzută expres de lege, iar nu dedusă pe cale de interpretare.
În final, Curtea observă că efectele sentinţei atacate se produc în limitele învestirii,
interesând aici cu precădere cauza cererii de chemare în judecată, drept care în privinţa sentinţei
nr. 894/12.06.2018 şi deciziei nr. 254/07.09.2018 rămâne ca partea interesată să identifice, în
limitele legii, remedii juridice pentru valorificarea lor.
Faţă de cele ce preced, Curtea, văzând prevederile art. 496 alin. 1 C.p.c., constată că
recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare.
19. Contract de concesiune. Natura taxei de concesiune. Majorarea redevenţei
prevăzute iniţial în contract.
Rezumat:
Dreptul de creanță al recurentului relativ la taxa de concesiune este izvorât dintr-un
contract, nefiind o creanță fiscală din categoria celor reglementate de Codul fiscal, astfel că
recurentul nu putea emite titluri executorii potrivit normelor de procedură fiscală pentru
perceperea redevenței. Recurentul avea posibilitatea majorării redevenței în temeiul unei
prevederi contractuale sau în raport de conținutul unui act normativ ce ar cuprinde reglementări
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în sensul indicat, astfel că părţile au stipulat necesitatea încheierii unui act adițional de
modificare a prețului. În ce priveşte aplicarea directă a art. 4 alin. 3 din HG nr. 884/2004,
acesta nu stabilește un cuantum determinat al redevenţei, ci depinzând de prețul pieței, astfel că
această dispoziție legală trebuia aplicată de către recurent prin stabilirea nivelului prețului
pieței și încheierea unui act adițional în acest sens.
(Decizia nr. 2760 din 17 septembrie 2018, dosar nr. 5803/86/2016*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 29.11.2016 sub nr. de dosar .../86/2016 reclamanta C.M.I.G. Dr.
A. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Oraşul B. - prin primar ca prin hotărârea ce se va
pronunţa să se dispună: anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative 16302/
24.10.2016 şi a Deciziei de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor
datorate de persoanele fizice, nr. 11475/02.08.2016, emisă în temeiul Legii nr. 227/2015 privind
codul fiscal, în ceea ce priveşte taxa concesiune spaţiu, de 8692 lei, din care 3567 lei debit
principal şi 5125 lei majorări la 31.12.2015 şi în ceea ce priveşte suma de 88,00 lei impozit pe
mijloc de transport; exonerarea reclamantei de obligaţia de plată a sumei de 8692 lei, din care
3567 lei debit principal şi 5125 lei majorări calculate până la 31.12.2015 – 7436 lei calculate
până la 31.12.2015 – 7436 lei calculate până la 02.08.2016 ( data întocmirii înştiinţării de plată
nr. 519/02.08.2016) – sume care nu sunt datorate, precum şi a sumei de 88 lei impozit pe
mijloace de transport 2016 ( sume achitate, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală
pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
413/04.08.2016); fără cheltuieli de judecată.
Pârâta a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.
Reclamanta prin apărător a formulat întâmpinare la cererea reconvenţională.
Pârâta UAT Oraş B. a depus răspuns la întâmpinarea reclamantei şi cerere de modificare
a cererii reconvenţionale.
Prin sentinţa nr. 936 din 06 aprilie 2017 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta C.M.I.M.G. Dr. A. în
contradictoriu cu pârâta Oraşul B. prin primar şi a dispus anularea deciziei de soluţionare a
contestaţiei nr. 16302/24.10.2016 şi deciziei de impunere pentru anul 2016 nr. 11475/ 2.08.2016
emisă de oraşul B., prin primar, a exonerat reclamanta de obligaţia de a plăti suma de 8692 lei –
3567 lei debit principal şi 5125 lei majorări şi 88 lei impozit pe mijloc de transport, a respins
cererea de disjungere a cererii reconvenţionale formulată de pârâtul oraşul B., a respins cererea
reconvenţională şi modificarea cererii reconvenţionale ca neîntemeiată şi a obligat pârâtul să
plătească reclamantului 100 lei cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţei, în termen legal, a formulat recurs pârâtul Oraşul B. prin
primar, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin Decizia nr. 3112/30.10.2017 Curtea de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de pârâtul Oraşul B. prin primar, a casat sentinţa
recurată şi a trimis cauza pentru rejudecare aceleiaşi instanţe
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 01.02.2018.
Prin sentinţa nr. 406 din 29 martie 2018 Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis în parte acţiunea şi a anulat decizia de soluţionare contestaţie
administrativă 16302/24.10.2016 şi decizia de impunere 11475/02.08.2016 emise de pârât.
A respins ca nefondat capătul de acţiune privind exonerarea de la plată obligaţiilor
stabilite prin decizia de impunere 11475/02.08.2016 emise de pârât.
A respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii cererii reconvenţionale.
A respins ca nefondată cererea reconvenţională modificată a pârâtului.
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A admis în parte cererea privind cheltuielile de judecată şi a obligat pârâta la plata către
reclamant a sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Oraşul B. prin primar, criticând-o
pentru nelegalitate.
În motivare, a arătat următoarele :
Un prim motiv de recurs vizează greşita soluţionare a problemei privind taxa de
concesiune spaţiu, motiv de recurs prevăzut de art.488 pct.8 Cod proc. civilă. A considerat că
dreptul său de a percepe redevenţa majorată izvorăşte din lege – conform art.4 din H.G.
nr.884/2004; că nu era necesar aşa cum pretinde instanţa de fond, încheierea unui act adiţional,
existând în acest sens o derogare specială în cuprinsul dispoziţiilor art.4 alin. 3 din HG 884/2004.
Un al doilea motiv de recurs vizează greşita soluţionare a cererii reconvenţionale, motiv
de recurs prevăzut de art.488 pct.8 şi pct.5 Cod proc. civilă.
A arătat că a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat cu titlu subsidiar, pentru
situaţia în care se va aprecia că sumele datorate de reclamant în baza contractului de concesiune
sunt creanţe de natură administrativă sau chiar civilă, să dispună obligarea reclamantei la plata
acestora, conform art. 4 din HG 884/2004; că a solicitat cu titlu subsidiar ca în cazul respingerii
susţinerilor anterioare să se aibă în vedere şi faptul că reclamanta se îmbogăţeşte fără justă cauză
în măsura în care a folosit acel spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Cabinetului Medical şi nu a
plătit nici o sumă de bani către Oraşul B. pentru aceasta; că instanţa a respins toate probele pe
care le-a solicitat a fi administrate, pronunţându-se pe fondul cererii reconvenţionale cu
consecinţa respingerii ca nefondată şi a existenţei autorităţii de lucru judecat.
A considerat că în mod greşit în lipsa administrării unui probatoriu adecvat instanţa a
respins cererea reconvenţională, reţinând că singura sumă pe care o putea pretinde de la
reclamant o reprezintă suma menţionată în contract; că avea dreptul să perceapă după trecerea
unui termen de 5 ani, preţul pieţei, astfel cum impune art.4 alin.3 din H.G. nr.884/2004, chiar în
lipsa semnării unui act adiţional; că preţul pieţei se determină printr-un raport de evaluare.
O altă critică vizează greşita soluţionare a problemei invocării pe cale de excepţie în
temeiul art. 2 din Decretul Lege nr.167/1958 a art. 4.1 din Contractul părţilor.
A arătat că în cuprinsul contractului de concesiune încheiat între reclamantă şi Primăria
B. la data de 25.02.2005, la art. 4.1 se prevede că preţul de concesionare este de 1 euro/mp/an
pentru primii 5 ani; că după această perioadă preţul va fi stabilit de comun acord sau de
reglementările legale în vigoare consemnate într-un act adiţional la contract; că deşi contractul de
concesiune a fost încheiat după intrarea în vigoare a H.G. 884/2004, în materia preţului
contractului nu au fost respectate dispoziţiile imperative ale art. 4 alin. 3 din HG nr. 884/2004
potrivit căruia după primii 5 ani, nivelul minim al redevenţei se va stabili de către concedent,
pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată; că a înţeles să invoce
nulitatea pe cale de excepţie în temeiul art. 2 din Decretul Lege 167/1958 a art. 4.1 din Contract,
având în vedere că dispoziţiile art. 4.1 din Contract nu respectă modul de calcul al preţului impus
de art. 4. alin. 3 din H.G nr.884/2004, nefăcând referire la preţul pieţei şi condiţionând stabilirea
preţului de consemnarea în act adiţional, deşi preţul poate fi stabilit unilateral prin efectul legii;
că deşi este vorba de venituri la buget, preţul contractului de concesiune nu respectă dispoziţiile
obligatorii în materie, respectiv art. 4. alin. 3 din H.G. nr.884/2004.
A invocat art. 8 din Legea nr.554/2004 potrivit căruia 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.
A susţinut că nulitatea invocată este de ordine publică, întrucât părţile nu pot negocia un
preţ al contractului mai mic decât cel impus de lege iar în cazul de faţă tocmai acest lucru s-a
întâmplat, situaţie în care instanţa poate analiza legalitatea contractului de care se prevalează
reclamantul, inclusiv dacă poate opera această nulitate.
A solicitat admiterea recursului cu trimiterea cauzei spre rejudecare iar în subsidiar,
modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii principale şi admiterea cererii reconvenţionale
94

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat. A considerat că
prin cererea de recurs s-au reiterat apărările din primă instanţă, criticându-se soluţia tribunalului
atât sub aspectul modului de soluţionare a problemei privind taxa de concesiune a spaţiului
utilizat de el, cât şi cu privire la respingerea ca nefondată a cererii reconvenționale; că în mod
corect a reţinut Tribunalul Suceava că sumele impuse cu titlu de taxă de concesiune nu trebuiau
incluse în decizia de impunere, atât timp cât acestea nu se înscriu în noţiunea de creanţe fiscale.
A susţinut că chestiunea prioritară care se pune în discuţie în speţă este dacă suma
constând în taxă concesiune spaţiu este creanţă bugetară sau fiscală; că redevenţa cu accesoriile
aferente nu constituie creanţă fiscală, date fiind prevederile imperative şi limitative de la art.1
pct.11 şi 12, dar nici creanţă bugetară, deoarece aceste drepturi de creanţă nu se cuvin bugetului
general consolidat, ci bugetului local şi privesc venituri din folosinţa cu titlu oneros a unor
bunuri care fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale; că de altfel, în
practica judiciară s-a statuat că în ce priveşte creanţele izvorâte din contractele de închiriere şi
concesiune încheiate cu consiliile locale, acestea nu au caracter de creanţe fiscale, ci sunt creanţe
de natură civilă; că sumele impuse la plată cu titlu de taxă concesiune spaţiu nu puteau fi stabilite
şi individualizate prin Decizie de impunere de către Oraşul B.
A invocat art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006 care prevede că sumele încasate din
concesionarea sau din închirierea unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al
unităţilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.
A apreciat că de vreme ce aceste sume nu sunt destinate bugetului consolidat al statului,
nu sunt creanţe bugetare; că redevenţa datorată în temeiul contractului de concesiune constituind
o obligaţie contractuală în sarcina concesionarului, autoritatea publică contractantă cu titlu de
concedent nu îşi poate constitui prin act administrativ titlu executoriu pentru executarea
obligaţiilor contractuale, fiind obligată să se adreseze instanţei de judecată în acest sens; că
susţinerea recurentei cum că dreptul de a percepe redevenţa majorată s-a născut din lege nu are
nici o relevanţă cât timp obligaţia de plată a taxei de concesiune are natură civilă, prin raportare
la dispoziţiile art. 30 alin. 1 Cod proc. fiscală care face trimitere şi la alte creanţe datorate
bugetelor prevăzute la art. 29 alin.1 şi 2, iar recurenta a omis să aibă în vedere dispoziţiile art.2
alin.4 Cod proc. fiscală, respectiv dispoziţiile art. 2 alin. 2 lit. b) şi art. 3 alin. 2 Cod proc. fiscală.
Cu referire la nulitatea pe cale de excepţie a art.4.1 din Contractul de concesiune în
temeiul art. 2 din Decretul-lege nr. 167/1958, a considerat că aceasta a fost respinsă în mod
corect, atât timp cât această solicitare priveşte o pretenţie proprie faţă de reclamantă, iar cererea
reconvenţională nu are un astfel de petit, şi anume anulare clauză contractuală.
În ce priveşte respingerea ca nefondată a cererii reconvenţionale, a susţinut că soluţia
Tribunalului Suceava este legală; că prin această cerere reconvenţională se solicită obligarea sa
la plata sumei de 3.567 lei, reprezentând debit principal, precum şi la plata sumei de 5.125 lei,
reprezentând penalităţi de întârziere; că culpa autorităţii administrative, mai exact a
responsabilului cu urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare ale UAT B. nu poate justifica
pretenţia obligării sale la plata unor sume care nu sunt consfinţite prin încheierea unui act
adiţional care să fi fost aprobat de Consiliul local B. în baza art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b),
art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001; că întrucât nu există act adiţional
aprobat de consiliul local şi cum nu este stabilit de concedent şi însuşit de concesionar preţul de
piaţă, în condiţiile art. 8 alin. 3 din HG nr.884/2004, pretenţiile invocate pe calea cererii
incidentale sunt nefondate.
A mai arătat că la data încheierii contractului de concesiune era în vigoare Legea nr.
219/1998; că de vreme ce legiuitorul impune concedentului ca nivelul redevenţei să se raporteze
la preţul pieţei, firesc, această valoare trebuie să fie confirmată printr-un document justificativ,
care în speţă lipseşte; că lipseşte inclusiv actul adiţional, iar art. 37 din Legea nr.219/1998
prevede că nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în contractul de
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă; că deoarece concesiunea s-a
încheiat în baza contractului 4690/2005, contractul fiind obligatoriu între părţi, potrivit art.1273
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Cod civil., schimbarea unui element al contractului, şi anume preţul, după primii 5 ani, nu poate
avea loc decât tot prin exprimarea voinţei părţilor care trebuiau să negocieze un nou preţ pornind
de la preţul pieţei; că în contract s-a prevăzut expres la art. 8 că modificarea şi completarea
contractului se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
A mai susţinut că instanţa nu poate suplini voinţa sa cu privire la redevenţă, în caz contrar
fiind afectată însăşi libertatea contractuală; că suplinirea voinţei contractuale cu privire la un
element al contractului nu poate avea loc pentru trecut, ci eventual pentru viitor, însă acest fapt
nu a fost solicitat în cauză; .că în mod corect a reţinut instanţa de fond că a achitat redevenţă
conform clauzelor contractuale negociate, astfel că nu sunt date condiţiile îmbogăţirii fără just
temei, în condiţiile în care la acest moment nu îi poate fi opus decât preţul din contract, preţ pe
care l-a achitat; că omisiunea recurentei de a solicita prezenţa sa la negocieri pentru încheierea
unui act adiţional cu privire la nivelul redevenţei după anul 2010 nu-i poate fi imputată.
Astfel, în culpă este concedentul, iar culpa concedentului nu poate conduce la atragerea
răspunderii sale patrimoniale, în lipsa unui contract sau a unui act adiţional care să stabilească
noua valoare a redevenţei, care nu poate fi impusă la plată retroactiv, cu accesorii stabilite tot
retroactiv, şi fără să existe acordul ambelor părţi în ceea ce priveşte cuantumul acestei redevenţe.
Sub acest aspect, instanţa nu poate interveni, pentru a suplini existenţa unui acord de
voinţă care nu s-a materializat într-un act adiţional din culpa pârâtei, altfel, încălcându-se
principiul libertăţii contractuale şi al forţei obligatorii a contractului încheiat între părţi.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct.
pct.5 și pct.8 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că următoarele:
Recurentul a invocat, sub un prim aspect, motivul de casare prev. de art. 488 alin.1 pct. 8
C.pr.civ., susținând prin cererea de recurs că hotărârea instanței de fond nefiind dată cu aplicarea
greșită a normelor de drept material sub aspectul modului de stabilire a taxei de concesiune.
Recurentul consideră că dreptul de a percepe redevența într-un cuantum majorat după primii 5
ani de la încheierea contractului este recunoscut de dispozițiile art. 4 din HG nr. 884/2004.
Examinând susținerea acestuia, Curtea constată că motivul de casare invocat nu este dat.
Astfel, instanța de fond a reținut în mod corect că dreptul de creanță al recurentului este izvorât
dintr-un contract, nefiind o creanță fiscală din categoria celor reglementate de Codul fiscal. Pe
cale de consecință, recurentul nu putea emite titluri executorii potrivit normelor de procedură
fiscală pentru perceperea redevenței.
În același timp, recurentul avea posibilitatea majorării redevenței în temeiul unei prevederi
contractuale sau în raport de conținutul unui act normativ ce ar cuprinde reglementări în sensul
indicat.
Referitor la prevederea contractuală cuprinsul în art. 4.1 din contract, se constată că era
necesară încheierea unui act adițional de modificare a prețului deoarece părțile au convenit că
după împlinirea perioadei inițiale de 5 ani, prețul va fi stabilit de comun acord sau de
reglementările legale în vigoare, consemnate printr-un act adițional, însă părțile nu au încheiat un
astfel de act adițional.
Este adevărat că art. 4 alin. 3 din HG nr. 884/2004 prevede că după primii 5 ani, nivelul
minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub care
redevenţa nu poate fi acceptată, însă această dispoziție legală trebuia aplicată de către recurent
prin stabilirea nivelului prețului pieței și încheierea unui act adițional prin care să se aplice
prevederile legale, astfel cum părțile au convenit prin contractul încheiat. În acest mod ar fi fost
stabilit cu certitudine cuantumul redevenței pe care reclamantul trebuia să îl achite în raport de
prețul pieței și momentul de la care se aplica valoarea majorată a taxei.
Recurentul nu poate solicita aplicarea directă a dispoziției art. 4 alin. 3 din HG nr.
884/2004 deoarece acest text legal nu stabilește nici măcar o creanță certă și lichidă (într-un
cuantum determinat) pentru concedent, aceasta depinzând de prețul pieței.
Prin urmare, chiar dacă s-ar trece peste lipsa unui act adițional prin care să se modifice
contractul, deși contractul încheiat de părți cuprinde o astfel de prevedere, se constată că
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recurentul nu poate dovedi existența unei creanțe certe, lichide și exigibile al cărui debitor să fie
reclamantul pentru a obține admiterea cererii reconvenționale de obligare a reclamantului la plata
despăgubirilor potrivit dispoziției legale menționate întrucât textul legal prevede doar
posibilitatea recurentului de a majora redevența după 5 ani de la încheierea contractului, fără a
indica și cuantumul acesteia, trimiterea legiuitorului fiind făcută la prețul pieței.
În ceea ce privește motivul de casare întemeiat pe disp. art. 488 pct.5C.pr.civ., în sensul că
instanța de fond nu ar fi administrat probatoriul necesar în susținerea cererii reconvenționale,
Curtea reține că și acest argument este neîntemeiat deoarece proba cu expertiză nu era utilă
soluționării cauzei în raport de probatoriul deja administrat în cauză, respectiv conținutul
clauzelor contractuale ce stabileau necesitatea încheierii unui act adițional.
Recurentul a mai invocat faptul că instanța de fond a soluționat în mod greșit problema
invocării nulității art. 4.1 din contract pe cale de excepție în temeiul art. 2 din decretul 167/1958
deoarece modul de calcul prevăzut în contract nu respectă prevederile legale incidente.
Sub acest aspect, Curtea reține că independent de modul de soluționare a excepției
invocate, stabilirea nivelului superior al redevenței era posibilă numai prin încheierea unui act
adițional pentru determinarea cuantumului redevenței. Prin urmare, atâta timp cât recurentul nu a
întreprins demersuri pentru încheierea acestuia, nu a invitat reclamantul la negocieri pentru a se
determina prețul pieței și a se încheia un act adițional, recurentul Orașul B. nu a fost în situația
unui refuz al reclamantului de a majora nivelul redevenței și nu s-a pus problema de a fi suplinit
consimțământul reclamantului printr-o acțiune în fața instanțelor în vederea aplicării disp. art. 4
din HG nr. 884/2004, motiv pentru care pretențiile recurentului sunt neîntemeiate.
Având în vedere aspectele reținute anterior, se constată că hotărârea instanței de fond a
fost dată cu respectarea normelor de drept material, cât și a celor de procedură, nefiind întemeiat
motivul de casare prev. de art. 488 alin.1 pct. 8 C.pr.civ. și nici motivul prev. de art. 488
pct.5C.pr.civ., astfel că, în temeiul art. 496C.pr.civ., Curtea urmează să respingă recursul, ca
nefondat. În temeiul art. 453C.pr.civ., Curtea va obliga recurentul, care a căzut în pretenții, la
plata către intimat a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând
contravaloarea onorariului avocațial.
20. Evaluare funcţionar public. Exigenţele necesare pentru raportul de evaluare, din
perspectiva naturii de act administrativ.
Rezumat:
Evaluarea funcţionarului public fiind o prerogativă a angajatorului, controlul de
legalitate exercitat de către instanţa de contencios administrativ trebuie să vizeze respectarea la
nivel formal a procedurii de evaluare, care trebuie să fie în concordanţă cu dispoziţiile legale.
Însă raportul de evaluare este şi un act administrativ, subsumându-se cerinţelor de legalitate
specifice actelor administrative, printre acestea fiind condiţia de motivare, înţeleasă ca
justificare a raţiunilor de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii sale. În condiţiile în care
evaluatorul nu a explicat şi probat argumentele evaluării, această neregularitate constituie un
motiv temeinic pentru a infirma legalitatea raportului de evaluare atacat de reclamantă.
(Decizia nr. 2781 din 24 septembrie 2018, dosar nr. 4018/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 08.05.2017pe rolul Tribunalul Suceava, Secţia de
contencios administrativ şi fiscal, sub nr. .../86/2017, reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta
Comuna B. prin primar a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea
raportului de evaluare nr. 126/06.01.2017 şi a calificativului „satisfăcător” şi refacerea evaluării
şi acordării unui calificativ corespunzător activităţii desfăşurate în anul 2015, precum şi plata
cheltuielilor de judecată.
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Prin sentinţa nr. 37 din 11 ianuarie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta
Comuna B. prin Primar, a anulat raportul de evaluare a performanţelor individuale ale
funcţionarilor publici nr. 126/06.01.2017 și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 300
lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Comuna B. prin
Primar, criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că sentinţa recurată a fost pronunţată cu încălcarea
normelor de procedură şi, de asemenea, a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a unor norme
de drept material.
Un prim motiv de casare incident în cauză este cel reglementat de art. 488 pct. 5 Cod pr.
civ.: când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare
atrage sancţiunea nulităţii. Conform art. 22 alin. (6) Cod pr. civ.: judecătorul trebuie să se
pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în
care legea ar dispune altfel. În cauză, Tribunalul Suceava a procedat la verificarea evaluării
profesionale a reclamantei din punct de vedere a îndeplinirii criteriilor de performanţă deşi nici
prin contestaţia administrativă şi nici prin cererea de chemare în judecată reclamanta nu a
solicitat acest lucru, astfel încât a fost încălcat principiul disponibilităţii procesului civil.
Rezumând motivele invocate prin contestaţia administrativă şi prin acţiune, acestea se
referă la faptul că nu ar fi fost parcursă etapa interviului şi că aceasta nu a primit o fişă a
postului, fără a contesta însă justeţea calificativelor acordate.
Practic instanţa de fond s-a erijat în avocatul reclamantei şi a constatat motive de
nelegalitate contestate.
În legătură cu acest aspect a solicitat pârâta să se constate că prin cererea de chemare în
judecată au fost invocate alte motive de nelegalitate decât cele cuprinse în contestaţia
administrativă, astfel încât instanţa de judecată era ţinută să analizeze doar motivele de
nelegalitate din cererea de chemare în judecată conţinute şi de contestaţia administrativă.
Motivele care nu au fost invocate prin procedura prealabilă nu putea fi analizate de către instanţa
de judecată, în caz contrar fiind anihilat efectul procedurii prealabile, care ar fi lipsită de scop.
În acest sens a învederat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că plângerea
prealabilă, întemeiată pe dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 (înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care
se consideră vătămată într-un drept al sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ
unilateral, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală
măsură organului ierarhic superior, dacă acesta exista.), trebuie să vizeze exact solicitările
persoanei vătămate şi nu se poate considera îndeplinită această cerinţă legală în cazul în care
acţiunea se referă la un capăt de cerere diferit de cele solicitate autorităţii publice. (Decizia nr.
2146 din data de 29 iunie 2.016 pronunţată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect acţiune în constatare).
Un alt motiv de casare incident este cel reglementat de art. 488 pct. 8 Cod pr. civ. sentinţa
fiind pronunţată cu aplicarea greşită a următoarelor norme de drept material: art. 8 din Legea nr.
554/2004, art. 13, art. 108, art. 110, art. 111, art. 113, art. 116, art. 120 alin. 4 din H.G. nr.
611/2008.
Sub un prim aspect, Tribunalul Suceava a dispus anularea raportului de evaluare a
performanţelor individuale ale funcţionarilor publici nr. 126/06.01.2017 fără a analiza şi
legalitatea adresei nr. 29.03.04.2017 prin care a fost soluţionată contestaţia administrativă
formulată împotriva raportului de evaluare contestat.
În condiţiile în care prin cererea de chemare în judecată nu s-a solicitat şi anularea
Adresei din 29.03.2017 acţiunea este inadmisibilă.
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Din economia dispoziţiilor art. 120 alin. 1, 2, 3 şi 4 din H.G. nr. 611/2008 şi a art. 8 din
Legea nr. 554/2004, rezultă că obiectul acţiunii este reprezentat de anularea actului prin care s-a
soluţionat contestaţia administrativă, adică refuzul de admitere a contestaţiei.
Relevante sunt prevederile art. 120 alin. 4 din H.G. nr. 611/2008 care prevăd că
funcţionarul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios, fiind
evident că rezultatul contestaţiei este obiectul acţiunii în contencios.
În caz contrar, suntem în situaţia în care se analizează legalitatea actului administrativ
faţă de care a fost formulata contestaţie, iar actul prin care s-a admis contestaţia rămâne valabil,
deoarece nu a fost contestat în contenciosul administrativ.
Prin urmare, acţiunea este inadmisibilă în condiţiile în care reclamanta nu a solicitat şi
anularea Adresei nr. 29 din 03.04.2016 prin care s-a soluţionat contestaţia administrativă.
Conform art. 13 din H.G. nr. 611/2008: Evaluarea funcţionarilor publici se realizează, în
condiţiile legii, în vederea stabilirii gradului de atingere de către funcţionarii publici a
obiectivelor profesionale, prin raportare la atribuţiile curente din fişa postului, precum şi în
vederea stabilirii gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
Cât priveşte fondul evaluării, instanţa se află în imposibilitatea aprecierii activităţii în
raport cu calificativul acordat, activitatea salariatului putând fi cunoscută, apreciată şi evaluată
doar de şeful ierarhic superior.
La modul în care instanţa de fond a înţeles să verifice evaluarea reclamantei din punct de
vedere al oportunităţii, practic aceasta s-a transformat în comisie de evaluare şi a apreciat
calitatea activităţii reclamantei dintr-un domeniu cu specific aparte, fapt ce ar duce la o ingerinţă
în atributele angajatorului. Este prerogativa exclusivă a angajatorului, potrivit dispoziţiilor art.40
alin.1 lit.f din Codul Muncii, ca în limita normelor interne, să aprecieze, prin diferiţi factori,
tocmai pentru a asigura obiectivitatea, asupra cunoştinţelor şi experienţei ori asupra altor criterii
specifice. Nu există nici un temei legal care să permită instanţelor de judecată să cenzureze, sub
aspectul fondului, evaluarea salariaţilor, singura situaţie asupra căreia instanţa se poate pronunţa,
fiind aceea a legalităţii procedurii în baza căreia s-a desfăşurat evaluarea.
Potrivit practicii europene, dar şi potrivit practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
(Decizia nr. 329/17.09.2014 - Secţia de contencios administrativ), în instanţă nu poate fi
contestată modalitatea în care au fost apreciate cunoştinţele sau capacităţilor unei persoane - în
cadrul concursului sau cu prilejul unei evaluări.
Revenea reclamantei, conform art. 249 I Cod pr. civ. sarcina de a dovedi îndeplinirea
indicatorilor specifici, aşa cum sunt menţionaţi in fişa de evaluare.
Prin acţiunea de faţă reclamanta susţine subiectivismul evaluatorului şi al membrilor
comisiei la stabilirea punctajului la aceste criterii şi solicită anularea raportului de evaluare, dar
nu oferă dovezi sau indicii în sprijinul afirmaţiilor sale, în afara diferenţei de opinie inerentă
atunci când e vorba despre propria evaluare.
În cauză, nu numai că nu s-a susţinut nelegalitatea procedurii de evaluare şi a punctajului
acordat, sau a încadrării acestuia la calificativul satisfăcător, dar nu s-a dovedit prin dovezile
administrate în cauză nici o atitudine abuzivă, răuvoitoare a evaluatorului şi a membrilor
comisiei.
Acordarea calificativelor în cadrul procedurii anuale de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă o prerogativă a angajatorului,
instanţa de judecată învestită cu o acţiune în anularea „Fişei de evaluare a activităţii profesionale
anuale” neavând decât competenţa de a exercita controlul de legalitate a procedurii de evaluare a
performanţelor profesionale individuale, fără a realiza ea însăşi evaluarea.
În mod nelegal a reţinut instanţa de fond că pentru evaluarea activităţii reclamantei nu a
fost parcursă etapa interviului reglementată de art. 116 din H.G, nr. 611/2008.
La penultimul alineat al paginii 2 din cererea de chemare în judecată reclamanta
recunoaşte faptul că raportul de evaluare i-a fost prezentat în ziua de 27.03.2017 în mod lecturat
şi după examinarea sumară, nu l-a primit şi semnat pentru că nu respectă dispoziţiile legale. Deci
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reclamanta recunoaşte că raportul de evaluarea i-a fost citit şi i-a fost dat spre studiere astfel încât
cerinţele art. 116 alin. 1 lit. a au fost îndeplinite.
Cealaltă condiţie, de la lit. b nu a fost îndeplinită şi raportul nu a fost semnată de către
reclamantă deoarece aceasta a refuzat să-l semneze, fapt recunoscut de reclamantă, în cuprinsul
raportului se precizează data întocmirii, 06.01.2017 dar şi faptul că, persoana evaluată, în speţă
reclamanta, refuză semnarea şi primirea documentului, astăzi 27.03.2017 ora 12.30 în prezenţa:
C. viceprimar, D. administrator public, E. consilier primar, în urma interviului. Important este
însă că raportul i-a fost dat spre semnare, refuzul reclamantei neputând fi imputat pârâtei.
Deci instanţa de fond a aplicat în mod greşit dispoziţiile art. 116 din HG nr. 611/2008
atunci când a reţinut că etapa interviului nu a fost parcursă în mod legal.
Nelegală este şi susţinerea instanţei conform căreia pârâtul nu a furnizat argumente în
sensul stabilirii obiective a nivelului comparativ al rezultatelor, instanţa de fond remarcând că
acordarea tuturor notelor s-a realizat aleatoriu, fără repere clare, obiective, şi faptic justificate
prin oferirea de date statistice ale activităţii funcţionare, fără a se arăta depăşirea termenelor de
realizare sau nerealizările în concret (ultimul alineat al paginii 6 din sentinţă).
Pe lângă faptul că instanţa nu poate face ea evaluarea activităţii profesionale a
reclamantei, acesta fiind atributul exclusiv al angajatorului, aşa cum s-a arătat mai sus, şi a
nesocotit dispoziţiile art. 249 Cod pr. civ. conform cărora sarcina probei aparţine celui care face
o susţinere, pârâta a solicitat a se observa că nu este indicată nicio dispoziţie legală care să
prevadă astfel de obligaţii în sarcina pârâtei.
Notarea obiectivelor este reglementată de art. 113 din HG nr. 611/2008, iar acest text de
lege nu impune în sarcina angajatorului obligaţia de a indica repere clare, obiective şi faptic
justificate sau date statistice aşa cum în mod nejustificat şi fără fundament legal reclamă prima
instanţă.
Totodată, H.G. nr. 611/2008 nu impune ca raportul de evaluare să fie însoţit de acte
doveditoare sau ca raportul să facă referire la evaluările anterioare.
Practic prima instanţă a adăugat la lege aplicând în mod greşit prevederile art. 113 din
HG nr. 611/2008, care au fost respectate pe deplin de către pârâtă.
La fel de nelegală este şi susţinerea judecătorului fondului potrivit căreia autoritatea
pârâtă fiind datoare să justifice discrepanţele majore prin depunerea de înscrisuri doveditoare
scăderii acestei capacităţi a funcţionarului care beneficiază de prezumţia menţinerii capacităţilor
la nivelul anterior (finalul penultimului alineat al paginii 6 din sentinţă), în condiţiile în care în
HG nr. 611/2008 nu există niciun text de lege care să impună o astfel de sarcină excesivă
angajatorului, care, dacă ar fi să aplicăm raţionamentul instanţei, ar trebui ca în legătură cu
fiecare angajat să întocmească un dosar de supraveghere zilnică pentru fiecare angajat în care să
se descrie comportamentul profesional al acestora.
Această susţinere este lipsită de fundament legal, mai ales că acea prezumţie de care
vorbeşte instanţa de fond nu este reglementată nefiind obligatoriu ca un funcţionar sa aibă
aceeaşi activitate profesională ca în anul precedent.
Caracterul ilogic al prezumţiei menţinerii capacităţilor la nivelul anterior invocată de
instanţă ar însemna că dacă într-un an un angajat obţine calificativul nesatisfăcător se prezuma că
îşi va menţine acelaşi calificativ şi în anul următor, aspect de neconceput.
A solicitat pârâta să se constate perseverenţa judecătorului fondului în a impune acesteia
să probeze modalitatea în care reclamanta nu şi-ar fi îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile
în condiţiile în care art. 249 plasează sarcina probei reclamantului şi mai ales că prima instanţă a
respins proba cu cei doi martori indicaţi în acţiune pentru a dovedi neîndeplinirea sarcinilor de
serviciu de către reclamantă.
A învederat pârâta că, obiectivele menţionate în raportul de evaluare respectă prevederile
art. 111 din H.G. nr. 611/2008 în timp ce criteriile de performanţă utilizate în evaluare
menţionate în raport sunt cele enumerate în anexa V a H.G. nr. 611/2008.
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De altfel obiectivele individuale pentru anul 2016 au fost stabilite prin Raportul de
evaluarea a activităţii reclamantei pentru anul 2015, înregistrat la Primăria comunei B. cu nr.
47/19.01.2016, care a fost semnat de către reclamantă fără a exista obiecţiuni, astfel încât în anul
2016 aceasta trebuia să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să îndeplinească aceste obiective.
III. În cauză este incident şi cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 din Codul
de procedură civilă când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde
motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.
Pe lângă faptul că sentinţa nu indică motivele de drept conform cărora pârâta avea
obligaţia de a dovedi modul în care reclamanta şi-a desfăşurat activitatea, aceasta conţine şi
motive contradictorii.
Astfel deşi instanţa de fond a reţinut incidenţa Deciziei CCR prin care au fost declarate
neconstituţionale ale art. 69 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 şi că evaluarea activităţii reclamantei
a fost realizată în lipsa unui cadru legislativ previzibil şi accesibil impunându-se concluzia că
actul administrativ a fost emis fără fundament legal, totuşi a procedat la verificarea legalităţii
raportului de evaluare prin raportare la legislaţia declarată neconstituţională.
Or, a analiza ulterior aceste dispoziţii legale înseamnă să le consideri ca fiind
constituţionale, fiind astfel evident că instanţa de fond pe de-o parte le califică ca fiind
neconstituţionale dar pe de altă parte le analizează în cadrul sentinţei, motivele fiind în mod
evident contradictorii.
Pentru toate aceste motive, a solicitat admiterea recursului.
Prin întâmpinarea depusă la data de 03 iulie 2018 reclamanta a solicitat respingerea
recursului ca nefondat pentru următoarele motive:
În primul rând, recurenta tratează cu superficialitate, Decizia nr. 818/7.12.2017 a Curţii
Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 311/10.04,2018, susţinând că instanţa de fond
a recunoscut, contrar dispoziţiilor ei, constituţionalitatea HG nr. 611/2008.
Conform art. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei, art. 11 alin. (3)
stabilind că deciziile şi hotărârile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere
numai pentru viitor.
Deşi Tribunalul Suceava a reţinut în motivarea sentinţei absenţa cadrului legislativ
previzibil şi accesibil, viciul neconstituţionalităţii dispoziţiei legale primare afectând legalitatea
procedurii de evaluare, recurenta nu analizează acest aspect, ci susţine fără temei legal, că prin
analizarea condiţiilor impuse de HG nr. 611/2008 le-a considerat constituţionale.
Or, faţă de Decizia nr. 818/7.12.2017 a Curţii Constituţionale care a declarat
neconstituţionale prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, evaluarea făcută
reclamantei în baza HG nr. 611/2008 este fără fundament legal, sentinţa fiind temeinică şi legală.
În al doilea rând, motivele de recurs invocate nu sunt fondate:
- art. 488 pct. 5 - principiul disponibilităţii nu a fost încălcat de vreme ce obiectul
litigiului l-a constituit anularea actului administrativ al evaluării profesionale, iar instanţa de fond
s-a pronunţat în limitele învestirii sale;
- art. 488 pct. 8 CPC constituie motiv de casare doar în ce priveşte încălcarea sau
aplicarea greşită a normelor de drept material.
Criticile formulate în cele 4 subpuncte nu pot fi considerate aplicări greşite ale normelor
de drept material - adresa nr. 29/03.04.2017 a fost contestată prin acţiune, atitudinea abuzivă,
răuvoitoare a evaluatorului rezultă din chiar concluziile raportului de evaluare prin care sunt
acuzată de abateri disciplinare cu iz penal, fără nici o dovadă, etapa interviului nu s-a desfăşurat,
iar angajatorul trebuie să indice clar obiectivele evaluării şi nu doar la modul general, care
deschide calea subiectivismului.
- art. 488 pct. 6 CPC se referă la lipsa motivării, motivarea inexactă şi motivarea
insuficientă.
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Or, în cauză nu există contradicţie între dispozitiv şi considerente cât timp ambele duc la
aceeaşi soluţie - de admitere a acţiunii, nu există considerente contradictorii de vreme ce din ele
rezultă temeinicia acţiunii, nu lipseşte motivarea soluţiei din dispozitiv, aceasta nu este
superficială şi nu cuprinde considerente străine de cauză.
Ca urmare, nici acest motiv de casare nu este fondat.
Faţă de obligativitatea Deciziei nr. 818/07.12.2017 a Curţii Constituţionale, sentinţa
Tribunalului Suceava este legală şi temeinică, motiv pentru care a solicitat respingerea recursului
ca nefondat.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 5,
6 şi 8 Cod proc. civilă, Curtea constată că este nefondat, pentru considerentele care urmează:
O primă critică invocată de recurentă vizează încălcarea de către judecătorul fondului a
principiului disponibilităţii, mai precis a art. 22 alin. 6 C.p.c., prin faptul că s-a procedat la
verificarea evaluării profesionale a reclamantei din punct de vedere a îndeplinirii criteriilor de
performanţă, deşi nici prin contestaţia administrativă şi nici prin cererea de chemare în judecată
nu s-a solicitat acest lucru.
Conform art. 22 alin. 6 C.p.c. Judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a
cerut, fără însă a depăşi limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel,
ceea ce înseamnă că în toate cazurile instanţa trebuie să se pronunţe numai omnia petita,
respectiv asupra tuturor capetelor de cerere, fie principale, fie accesorii, cum, de altfel, s-a şi
procedat în speţă.
Separat de aceasta, nici limitele stabilite prin apărările părţilor nu au fost depăşite din
moment ce atât prin contestaţie, cât şi prin acţiune, reclamanta a susţinut îndeplinirea
corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi ignorarea obiectivelor evaluării, contestând, chiar
dacă succint şi folosind un limbaj simplu, chiar justeţea calificativelor acordate.
În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate constând în inadmisibilitatea acţiunii în
considerarea omisiunii reclamantei de a solicita anularea adresei nr. 29/03.04.2016 prin care s-a
soluţionat contestaţia administrativă, Curtea îl găseşte vădit nefondat din moment ce la art. 120
alin. 4 din HG nr. 611/2008 se prevede dreptul celui nemulţumit de modul de soluţionare a
contestaţiei de a se adresa instanţei de contencios administrativ, iar nu exercitarea dreptului la
acţiune exclusiv împotriva răspunsului primit.
Potrivit art. 488 pct. 6 C.p.c. casarea unei hotărâri poate fi cerută atunci când nu cuprinde
motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii sau numai motive străine
de natura cauzei. Prin urmare, textul de lege se referă la trei ipoteze distincte şi anume fie
motivarea hotărârii este inexistentă, fie este inexactă, fie este insuficientă, cu menţiunea că
judecătorul este obligat să motiveze soluţia dată fiecărui capăt de cerere, iar nu să răspundă
separat tuturor argumentelor aduse de părţi, în condiţiile în care motivarea implicită ori neagreată
de parte nu constituie motiv de casare.
Cum sentinţa de fond este amplu motivată, atât în fapt, cât şi în drept, Curtea găseşte
nefondat şi motivul de casare întemeiat pe art. 488 alin. 1 pct. 6 C.p.c., cu menţiunea
suplimentară că invocarea deciziei CCR nr. 818/07.12.2017, nepublicată la data pronunţării,
trebuie privită ca un argument în plus faţă de celelalte motive de nelegalitate reţinute de tribunal,
fără a exista contradicţia din considerente de care se prevalează recurenta.
Curtea notează, în continuare, că acordarea calificativelor în cadrul procedurii de evaluare
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă o prerogativă a
angajatorului, instanţa de judecată învestită cu o acţiune în anularea raportului de evaluare având
competenţa de a exercita controlul de legalitate a procedurii de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, fără a realiza ea însăşi evaluarea şi de a
acorda un alt calificativ. Ca atare, în raport de împrejurarea că evaluarea însăşi este o chestiune
de oportunitate, controlul de legalitate exercitat de către instanţa de contencios administrativ
trebuie să vizeze respectarea la nivel formal a procedurii, care trebuie să fie în concordanţă cu
dispoziţiile legale.
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Separat de aceasta trebuie să se ţină seama şi de faptul că raportul de evaluare este un act
administrativ, subsumându-se cerinţelor de legalitate specifice actelor administrative, printre
acestea fiind condiţia de motivare, înţeleasă aici ca justificare a raţiunilor de fapt şi de drept care
au stat la baza emiterii sale, condiţie ce se înscrie printre coordonatele dreptului la o bună
administrare şi constituie o garanţie contra arbitrariului administraţiei publice, impunându-se cu
deosebire în cazul actelor prin care se modifică drepturi subiective sau situaţii juridice
individuale. Or, raportul de evaluare contestat nu furnizează argumente în sprijinul concluziilor
sale, deşi punctajele acordate criteriilor de evaluare variază de la 1 la 3 şi au atras acordarea
calificativului „satisfăcător”, ceea ce ar fi impus cu atât mai mult rigoare în maniera de întocmire
Evaluatorul nu şi-a justificat factual punctul de vedere şi deşi a enumerat anumite
„dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată”, nu a explicat şi probat relevanţa acestora
asupra obiectivelor de performanţă raportat la perioada 01.01.2016 – 01.12.2016, deşi legea
urmăreşte să asigure funcţionarului public cunoaşterea faptelor reproşate, fie pentru a-şi corecta
performanţele viitoare, fie, dacă este cazul, pentru de a se apăra împotriva actului emis cu exces
de putere.
Rezultă că această neregularitate, astfel cum a constatat şi judecătorul fondului, constituie
un motiv temeinic pentru a infirma legalitatea raportului de evaluare atacat de reclamantă, fiind
evident că, în soluţia contrară, ar rămâne în sarcina funcţionarului evaluat şi a instanţelor de
judecată să presupună care au fost motivele concrete care au justificat notarea şi acordarea
calificativului, ceea ce nu poate fi acceptat.
În ceea ce priveşte interviul de evaluare se observă că, deşi nu este exclus că s-a încercat
purtarea unei discuţii, aceasta nu a avut caracterul unui „schimb de informaţii” din moment ce
reclamanta a fost pusă în situaţia de a exprima un punct de vedere faţă de concluzii prestabilite,
lipsite de explicaţii corespunzătoare raportat la ponderea de realizare pe categorii a indicatorilor
de performanţă, drept care se poate conchide că iniţiativa a avut un caracter pur formal.
Faţă de cele ce preced, văzând prevederile art. 496 alin. 1 C.p.c., Curtea constată că
recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare.
21. Drepturi ale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale care sunt
şcolarizaţi în sistemul de învăţământ special şi special integrat. Calitatea procesuală pasivă
în cauză a unităţii administrativ-teritoriale pentru pretenţiile formulate începând cu data
de 01.01.2017
Rezumat:
Conform art.3 alin.2 din H.G. 564/2017, alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în
funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de
curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare
şcolară şi profesională. Nu este justificată astfel acordare acestor drepturi pe parcursul
întregului an calendaristic, inclusiv în zilele de week-end, sărbători legale.
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 nu poate fi reţinută ca temei juridic
care să justifice calitatea procesuală pasivă în cauză a unităţii administrativ-teritoriale pentru
pretenţiile formulate începând cu data de 01.01.2017, pe de o parte pentru că această lege nu
poate fi aplicată retroactiv, având în vedere că a intrat în vigoare la 20 februarie 2017, iar pe de
altă parte, pe considerentul că Anexa nr. 5, invocată de recurent, conţine doar o evidenţiere a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti pe anul 2017
şi estimări pe anii 2018 – 2020 şi nu stabileşte competenţa alocării fondurilor pentru copiii cu
cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă, acest aspect, fiind reglementat
ulterior, prin HG nr. 564/2017, intrat în vigoare la 9.08.2017.
(Decizia nr. 2820 din 25.09.2018, dosar nr. 4466/40/2017)
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Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal la data de 16.11.2017, reclamanta A. în calitate de părinte al minorei B.,
copil cu cerinţe educaţionale speciale, conform certificatului de orientare şcolară şi profesională
nr. .. /09.09.2015 emis de Comisia de orientare şcolară şi profesională C. din cadrul Centrului
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională C., precum şi copil cu handicap grav, conform
certificatelor de încadrare în grad de handicap nr. ../13.07.2017, 1...450/12.07.2016,
.../16.07.2015, emise Comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului Judeţean C. a
formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului Consiliul Judeţean C., solicitând
obligarea pârâtei la plata pentru anul şcolar 2015-2016 şi pe viitor a alocaţiei zilnice de hrană, a
rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei majorate cu 50% în
raport cu sumele acordate, actualizarea sumelor cu indicele de inflaţie, plata dobânzii legale,
prevăzute de art. 124 Cod proc. fiscală, pentru anul şcolar 2015-2016 şi pe viitor, până la
achitarea integral a sumei datorate, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa civilă nr. 278 din 30 martie 2018, Tribunalul Botoşani Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei
Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul C., în ceea ce priveşte pretenţiile aferente
perioadei ianuarie 2015 – 08 august 2017, a respins acţiunea în contradictoriu cu pârâta Unitatea
Administrativ - Teritorială Municipiul C., pentru pretenţiile aferente perioadei ianuarie 2015 –
08 august 2017, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, a
admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Judeţean C., pentru
pretenţiile solicitate, începând cu data de 09 august la zi, dar şi pentru viitor, a admis, în parte,
acţiunea având ca obiect ,,refuz acordare drepturi”, formulată de reclamanta A., în calitate de
reprezentant legal al minorei B., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Judeţean C. reprezentată
legal prin preşedinte şi Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul C. a obligat pârâtul
Consiliul Judeţean C. să achite reclamantei A., în calitate de reprezentant legal al minorei B.,
contravaloarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum majorat cu 50%, pentru diferenţa rămasă neachitată
şi numai pentru zilele de şcolarizare, în funcţie de prezenţa la cursuri, aferentă perioadei ianuarie
2015 – 08 august 2017, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflaţie şi la care se va calcula şi
dobânda legală, de la data scadenţei fiecărei prestaţii lunare şi până la achitarea integrală a sumei
datorate, a obligat pârâta Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul C. să achite reclamantei
A., în calitate de reprezentant legal al minorei B., contravaloarea alocaţiei zilnice de hrană, a
rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum majorat
cu 50%, pentru diferenţa rămasă neachitată şi numai pentru zilele de şcolarizare, în funcţie de
prezenţa la cursuri, începând cu data de 09 august la zi, dar şi pentru viitor, sumă ce se va
actualiza cu indicele de inflaţie şi la care se va calcula şi dobânda legală, de la data scadenţei
fiecărei prestaţii lunare şi până la achitarea integrală sumei datorate şi a respins cererea de
obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanta A., în calitate de părinte al
minorei B., şi pârâtul Consiliul Judeţean C.
În recursul promovat, reclamanta a reiterat solicitările din faţa primei instanţe, făcând
precizarea faptului că minora B., în numele căreia a făcut aceste solicitări, deţine un certificat de
orientare şcolară şi profesională precum şi certificatele de încadrare în grad de handicap nr.
../13.07.2017, nr../12.07.2016 şi nr.../16.07.2015, emise de Comisia pentru Protecţia Copilului C.
A arătat că, potrivit certificării şi calităţii de copil cu handicap, minora B. este beneficiară
de drept a alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi
încălţămintei, sume majorate cu 50% în raport cu sumele acordate.
A învederat că, deşi prin acţiunea introductivă a arătat temeiul de drept al acţiunii,
motivând pe larg şi în detaliu solicitările sale, prima instanţă a înţeles să dispună admiterea în
104

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

parte a acesteia, în sensul obligării pârâtului Consiliului Judeţean C. la plata sumelor solicitate
numai pentru zilele de şcolarizare, în funcţie de prezenţa la cursuri, aferentă perioadei ianuarie
2015- 08 august 2017, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la care se va calcula
dobânda legală .
De asemenea a mai fost obligată la plata aceloraşi categorii de pretenţii şi UAT
Municipiul C. începând cu data de 09 august 2017 şi până la zi.
A apreciat că Tribunalul Botoşani a interpretat greşit textul de lege, atunci când a înţeles
să oblige pârâtele la sumele solicitate, mai puţin zilele de week-end, sărbătorile legale precum şi
perioadele de vacanţă din an, motivând că, astfel cum a precizat şi la răspunsul la întâmpinare,
potrivit art. 2 din Ordinele MECS nr. 4496/2015; nr. 4577/2016 şi nr. 3382/2017, anul şcolar
începe la data 1 septembrie al fiecărui an şi se încheie la data de 31 august al anului următor.
Altfel spus, recurenta explicitat că anul şcolar înseamnă un total de 365 zile, şi nu cum greşit a
înţeles prima instanţă a înţeles să excludă din această perioadă vacanţele, sărbătorile legale şi de
week-end.
Recurentul Consiliul Judeţean C. a apreciat că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu
interpretarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, în speţă aplicarea greşită a
dispoziţiilor art.129 alin. 3 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului şi interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 6 alin. 4 din HG nr. 564/2017 privind
modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în
sistemul de învăţământ preuniversitar.
A învederat instanţei de recurs că instanţa de fond a interpretat greşit dispoziţiile art.6
alin. (4) din HG nr.564/2017, deoarece a admis în mod greşit excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive a Consiliului Judeţean C. pentru pretenţiile solicitate începând cu data de 09.08.2017, data
când a intrat în vigoare HG nr.564/2017.
Instanţa de fond nu a analizat dispoziţiile Anexei nr. 5 a Legii nr. 6/2017 a bugetului de
stat pe anul 2017, în vigoare începând cu data de 01.01.2017, care stabilea competenţa alocării
fondurilor pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă
autorităţilor locale de care aparţineau unităţile de învăţământ unde erau înscrişi aceşti copii, în
speţă fondurile fiind alocate din bugetul Municipiului C.
Din acest motiv, în opinia recurentului Consiliul Judeţean C., soluţia dată de instanţa de
fond este greşită, deoarece zilele de şcolarizare aferente anului şcolar 2016 -2017 nu mai pot fi
luate în calcul după data de 01.01.2017 pentru finanţarea drepturilor din bugetul Judeţului C,
având în vedere dispoziţiile art.6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, care
prevede că „trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei
publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi
a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare
realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective,
iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu
indicele preţurilor de consum, după cum urmează:
a) în primul an, prin cuprinderea distinctă în anexa la legea bugetului de stat a sumelor
defalcate cu destinaţie specială, necesare finanţării cheltuielilor publice transferate sau a noilor
cheltuieli publice, precum şi a criteriilor de repartizare;"
Prin urmare, finanţarea cheltuielilor publice noi repartizate autorităţilor administraţiei
publice locale se poate realiza doar prin lege şi nu prin hotărâre de Guvern, prin HG nr.564/2017
s-a reglementat doar metodologia de acordare a sumelor repartizate copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale şcolarizaţi în învăţământul preuniversitar.
Prin Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, sumele aferente copiilor cu CES
din învăţământul de masă au fost disponibile în bugetul Municipiului C. începând cu data de
01.01.2017, de altfel minora B. a primit sumele de bani începând cu luna ianuarie 2017, fapt ce
rezultă din declaraţiile reclamantei A. din dosarul .../40/2016/al, reţinute de instanţă prin
încheierea nr.61 din 23.10.2017, anexată la dosar.
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În al doilea rând, recurentul a apreciat că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile art.
129 alin. (3) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
deoarece dispoziţiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.272/2004 se referă expres numai la drepturile
cuvenite copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială.
Cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu
sumele acordate numai în cazul copiilor cu handicap care sunt în acelaşi timp infectaţi cu HIV
sau bolnavi de SIDA şi care sunt ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia
copilului sau încredinţaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti. A arătat că acest lucru
rezultă din structura actului normativ, aliniatul respectiv fiind integrat în articolul care
reglementează finanţarea drepturilor pentru o anumită categorie de copii cu cerinţe educative
speciale, respectiv copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie socială.
A mai arătat recurentul că, potrivit prevederilor art.47 alin. l din Legea nr.24/2000 privind
tehnica legislativă, „articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei
situaţii date", iar potrivit art.48 alin. (2) din acelaşi act normativ, „Alineatul, ca subdiviziune a
articolului, este constituit, de regulă, dintr-o singură propoziţie sau frază, prin care se
reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului". A concluzionat că aliniatul
reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului, care în acest caz se referă la
copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie socială. Nu poate fi invocată ca argument
adresa nr. 9942/2015 emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
deoarece aceasta nu are forţa juridică a unui act normativ.
Intimata Unitatea Administrativ - Teritorială municipiul C., prin întâmpinare, a apreciat
că, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, prin HG nr. 564/04.08.2017, s-a stabilit modalitatea de
acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de
învăţământ preuniversitar, respectiv:
-art. 3 alin. 2: „alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de
şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă
copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională”.
-art. 3 alin. 3: „alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES
au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în perioada
vacanţelor şcolare”.
Concluzionând, intimata UAT Municipiul C., raportându-se la prevederile legale
menţionate, a considerat că cererea de recurs formulată de reclamanta A. este nefondată şi în
contradicţie cu prevederile legale aplicabile în speţă, drept pentru care se impune respingerea
cererii de recurs promovată de aceasta şi menţinerea sentinţei civile ca temeinică şi legală.
Recurentul Consiliul Judeţean C., prin întâmpinare, a arătat că recurenta A. şi-a întemeiat
recursul pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă şi că, în susţinerea acestui
motiv, a precizat că instanţa de fond a interpretat greşit Ordinele MECS nr. 4496/2015, nr.
4577/2016 şi 3382/2017, care prevedeau că anul şcolar începe la data de1 septembrie în fiecare
an şi se încheie la data de 31 august în anul următor. Din acest motiv, recurenta A. consideră că
prima instanţă a aplicat greşit normele de drept material, deoarece prin dispozitivul sentinţei
recurate a obligat Consiliul Judeţean C. la plata drepturilor doar pentru zilele de şcolarizare, în
funcţie de prezenţa la cursuri.
Intimatul Consiliul judeţean C. a apreciat că sentinţa atacată este legală din acest punct de
vedere, întrucât acest capăt de cerere nu poate fi admis, pentru aceleaşi motive arătate în cadrul
întâmpinării de la fond (filele 59-60 ds. fond).
Intimatul a învederat că astfel, pentru anul 2016, art.3 alin. l din Anexa nr. 2 a
metodologiei de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii cu
cerinţe educative speciale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 423/16.06.2016, prevedea că
„unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor drepturile ...în funcţie de numărul de zile
de şcolarizare şi a prezenţei şcolare înregistrate în lunile anterioare".
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Deşi nu se referă expres la zilele de sâmbătă, duminică sau la vacanţele şcolare, asemeni
art. 3 din HG nr. 564 din 04.08.2017 valabilă pentru anul şcolar 2017- 2018, HG nr. 423/2016
precizează în metodologie ce se înţelege prin zile de şcolarizare:
*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte în funcţie de
durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.4996/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016,
modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5079/2015, şi
a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.
**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de
durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 .09. 2016-23 .12. 2016.
A mai arătat intimatul-recurent că, prin Hotărârea Guvernului nr. 564 din 4 august 2017,
în vigoare de la 9 august 2017, s-a stabilit modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Art.3 din Hotărârea Guvernului nr.564 din 04.08.2017 prevede expres următoarele:
„Art. 3 alin. (2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de
şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă
copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare şcolară şi profesională.
Alin. (3) Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au
absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale şi nici în nici în perioada
vacanţelor şcolare. "
Sumele aferente zilelor de şcolarizare din anul şcolar 2015 - 2016 şi pentru perioada
septembrie - decembrie 2016 au fost achitate integral, potrivit adresei Consiliului Judeţean C.
nr.14468/07.11.2017, anexată la dosar, fapt confirmat şi prin statele de plată trimise de Şcoala
Gimnazială nr.x C., de asemenea anexate la dosar.
Cu privire la recursul său, pârâtul Consiliul Judeţean C. a motivat că hotărârea instanţei
de fond a fost dată cu interpretarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, în speţă
aplicarea greşită a dispoziţiilor art.129 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului şi interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 6 alin. 4 din HG nr.
564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.
De asemenea, a precizat că în dispozitivul hotărârii atacate este şi o eroare materială, în
sensul că instanţa a obligat Consiliul Judeţean C. la plata drepturilor pentru perioada ianuarie
2015 şi pe viitor, soluţie ce nu este corectă, deoarece recurenta A. a solicitat plata pentru anul
şcolar 2015-2016 şi pe viitor, iar anul şcolar 2015- 2016 a început din luna septembrie 2015.
Concluzionând, recurentul-pârât Consiliul Judeţean C. a solicitat instanţei respingerea
recursului formulat de reclamanta A., admiterea recursului său, cu casarea sentinţei atacate şi, în
rejudecare, respingerea acţiunii ca nefondată.
Recurenta A., în răspuns la întâmpinarea formulată de Consiliul Judeţean C., a învederat
instanţei că, în ceea ce priveşte sumele de bani pentru nevoi personale, art. 129 art. 1, 3, 5, 7 din
Legea nr. 272/2004 actualizată, coroborat cu art. 51 din Legea nr. 1/2011, se precizează că de
drepturile de care beneficiază copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială
beneficiază şi copiii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ special sau de masă: „(7)
Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite în condiţiile alin. (5) si cuantumul alocaţiei de
hrana stabilit in condicile alin. (6) sunt aplicabile și în cazul copiilor si tinerilor cu cerinţe
educaţionale speciale, şcolarizaţi in unităţile de învăţământ special sau de masa, inclusiv celor
şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare.”
A mai arătat că, potrivit Anexei 4 din HG 1251/2005 actualizat: „b) Copiii/elevii/tinerii
cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat, care se află în sistemul
de protecţie socială, primesc drepturile menţionate la lit. a) prin unitatea de învăţământ la care
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sunt înscrişi, pe toată durata cursurilor şcolare, şi prin sistemul de protecţie socială, în vacanţe,
sâmbăta şi duminica”.
Prin urmare, recurenta a relevat faptul că, întrucât copiii din sistemul de protecţie socială
(copiii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială) primesc aceste drepturi pentru
întreg anul şcolar (zile de şcolarizare, vacanţe, sâmbăta, duminica), coroborând articolele din
Legea 1/2011, Legea 272/2004 si HG 1251/2005 și copiii din şcolile de masa și speciale trebuie
să primească aceste drepturi pe întreaga perioada a anului şcolar (inclusiv zile de şcolarizare,
vacanţe, sâmbăta, duminica). Conform ordinelor de ministru al învăţământului nr.4496/2015,
4577/2016, 3382/2017 anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august anul următor.
Concluzionând, recurenta A. a solicitat instanţei respingerea recursului promovat de
pârâtul Consiliul Judeţean C., admiterea recursului său, în sensul obligării Primăriei mun. C. şi a
Consiliului Judeţean C. la plata drepturilor majorate cu 50% şi pentru zilele de sâmbătă,
duminică, vacanţe şi libere.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, ce se
circumscriu cazului de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 Cod proc. civilă, Curtea constată
că cele două recursuri declarate în cauză sunt nefondate, pentru considerentele ce urmează:
În ceea ce priveşte recursul reclamantei, Curtea reţine că se invocă greşita interpretare de
către instanţa de fond a dispoziţiilor art.2 din Ordinele MECS nr.4496/2015, nr.4577/2016 şi
nr.3382/2017, potrivit cărora, în opinia recurentei, zilele de week-end, sărbători legale şi vacanţe
reprezintă zile de şcolarizare pentru care reclamanta trebuia să beneficieze de drepturile
prevăzute de art.51 alin.2 din Legea nr.1/2011.
În acord cu statuările instanţei de fond, Curtea apreciază că, din interpretarea dispoziţiilor
art.2 din Ordinele MECS nr.4496/2015, nr.4577/2016 şi nr.3382/2017,nu rezultă că zilele de
week-end, sărbători legale şi vacanţe reprezintă zile de şcolarizare pentru care reclamanta ar fi
trebuit să beneficieze de drepturile prevăzute de art.51 alin.2 din Legea nr.1/2011.
Pe de altă parte, ordinele anterior enunţate sunt acte administrative cu caracter normativ
de rang inferior hotărârilor de guvern în executarea cărora au fost emise: H.G. 1251/2005, H.G.
423/2016 şi H.G. 567/2017.
Astfel, în Anexa IV la H.G. 1251/2005 se regăsesc următoarele reglementări:
„A. Drepturi ale copiilor/elevilor/tinerilor care sunt şcolarizaţi în sistemul de învăţământ
special şi special integrat:
a) Copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale în învăţământul special şi special
integrat au dreptul la rechizite şcolare, precum şi la o alocaţie zilnică de hrană pentru întreaga
perioadă a programului şcolar.
C. Categoriile de beneficiari ai drepturilor precizate la lit. A sunt următoarele: (…) d)
elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale integraţi individual sau în grup/grupă în şcolile de
masă.”
Art.3 alin.1 din Anexa nr.2 la H.G. 423/2016 prevede că: „În execuţie, unităţile de
învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană
în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de
zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).”
De asemenea ,conform art.3 alin.2 din H.G. 564/2017 : „Alocaţia zilnică de hrană se
acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de
numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului
de orientare şcolară şi profesională.”
În consecinţă, susţinerile recurentei privind îndreptăţirea de a beneficia de aceste drepturi
pe parcursul întregului an calendaristic, inclusiv în zilele de week-end, sărbători legale şi vacanţe
sunt contrazise de prevederile din actele normative incidente în cauză, astfel că recursul acesteia
urmează a fi respins ca nefondat.
Privitor la recursul declarat de pârâtul Consiliul Judeţean C., prima critică vizează
interpretarea greşită a dispoziţiilor art.6 alin.4 din H.G. 564/2017, care, în opinia recurentului, ar
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fi condus la admiterea în mod nelegal a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului
Consiliul Judeţean C. pentru pretenţiile solicitate începând cu data de 09.08.2017.
Conform prevederilor art.6 alin.4 din actul normativ anterior menţionat:
„Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învăţământul de
masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată prin bugetul local, iar pentru cei din învăţământul special şi pentru cei
integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă, din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului/al sectoarelor municipiului Bucureşti, prin unităţile
de învăţământ la care sunt înscrişi copiii cu CES.”
Recurentul susţine că prin această dispoziţie din HG s-a reglementat doar metodologia de
acordare a sumelor repartizate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în
învăţământul preuniversitar, însă repartizarea cheltuielilor publice se poate realiza doar prin lege
,respectiv prin prevederile Anexei nr.5 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, în
vigoare începând cu data de 01.01.2017, care stabileşte competenţa alocării fondurilor pentru
copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă autorităţilor locale de
care aparţin unităţile de învăţământ unde sunt înscrişi aceşti copii.
Curtea apreciază că Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 nu poate fi reţinută
ca temei juridic care să justifice calitatea procesuală pasivă în cauză a unităţii administrativteritoriale pentru pretenţiile formulate începând cu data de 01.01.2017, pe de o parte pentru că
această lege nu poate fi aplicată retroactiv, având în vedere că a intrat în vigoare la 20.02.2017,
iar pe de altă parte , pe considerentul că Anexa nr.5, invocată de recurent, conţine doar o
evidenţiere a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucureşti
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018 – 2020 şi nu stabileşte competenţa alocării fondurilor
pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă autorităţilor locale
de care aparţin unităţile de învăţământ unde sunt înscrişi aceşti copii, aşa cum se susţine prin
petiţia de recurs. Acest aspect, al stabilirii competenţei finanţării acestor drepturi, a fost în mod
explicit reglementat ulterior, prin HG nr.564/2017, ce a intrat în vigoare la 9 august 2017.
Prin cea de a doua critică formulată, recurentul – pârât invocă aplicarea greşită de către
instanţa de fond a dispoziţiilor art.129 alin.3 din Legea nr.272/2004 care, în opinia sa, se referă
expres drepturile cuvenite copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, fiind copii
cu handicap care în acelaşi timp sunt infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA .
Curtea apreciază ca fiind legală şi temeinică interpretarea dată de instanţa de fond
dispoziţiilor art. 129 alin. 3 din Legea nr.272/2004, în sensul că acest text de lege cuprinde o
enumerare a celor trei cazuri în care cuantumul drepturilor referitoare la hrană, îmbrăcăminte,
încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, jucării, transport, materiale cultural-sportive,
precum şi sume de bani pentru nevoi personale se majorează cu 50% în raport cu sumele
acordate, iar nu o limitare a aplicabilităţii acestei majorări la situaţia copiilor care îndeplinesc
cumulativ condiţiile de a fi încadraţi în grad de handicap şi de a fi infectaţi cu HIV sau bolnavi
de SIDA.
În consecinţă, criticile recurentului–pârât nefiind întemeiate, Curtea urmează a respinge şi
recursul acestuia ca nefondat.
22. Acţiune în anulare act administrativ formulată de terţ. Termenul de formulare a
plângerii prealabile.
Rezumat:
Pentru terţul ce se consideră vătămat, termenul de formulare a plângerii prealabile
începe să curgă din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa actului
administrativ vătămător. În cazul în care actul administrativ este adresat celui care se consideră
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vătămat, termenul de 30 de zile de formulare a plângerii prealabile începe să curgă de la data
comunicării actului vătămător.
(Decizia nr. 2821 din 25.09.2018, dosar nr. 5371/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 27 iunie 2017 sub nr.
.../86/2017, reclamanta Fundaţia Culturală A. în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Judeţeană
pentru Cultură B., Primăria Municipiului C./Municipiul C. prin Primar a solicitat anularea
avizului nr. 45/ZP din 21 martie 2016/L422/2001 eliberat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură
B., cu consecinţa anulării autorizaţiei de construire nr. 179/29.06.2016 eliberată de Primăria
mun. B., ca urmare a cererii adresate de SC Centrul de Formare Profesională D. SRL
Prin sentinţa civilă nr. 5232 din 14 decembrie 2017, Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a respins excepţia lipsei de interes ca nefondată, a admis
excepţia prescripţiei invocată de pârâta Direcţia Judeţeană Pentru Cultură B. şi a respins ca
prescrisă acţiunea formulată de reclamanta Fundaţia Culturală A., prin reprezentant legal, în
contradictoriu cu pârâtele Direcţia Judeţeană Pentru Cultură B., Primăria Municipiului
C./Municipiul C. prin Primar şi SC Centrul de Formare Profesională D. SRL.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta Fundaţia Culturală A., pe care a
criticat-o ca nelegală şi netemeinică.
În motivare, recurenta a învederat că în dosarul .../86/2017 există o plângere prealabilă
făcută de F.C. A. în data de 09.06.2017 către pârâta Primăria mun. C. pentru anularea autorizaţiei
de construire nr. 179/29.06.2016, la care s-a primit răspuns pe data de 16.06.2017. Această
plângere prealabilă schimbă coordonatele temporare ale calculului termenului de depunere a
cererii pentru deschiderea acţiunii şi astfel că cererea depusă de F.C. A. la Tribunalul Suceava pe
data de 27.06.2017 se încadrează în termenul de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. 1, lit. a) din
Legea 554/2004.
Recurenta a apreciat că nu se poate pune semnul egal între persoana fizică E. din acţiunea
civilă care a făcut obiectul vechiului dosar cu nr. .. /86/2016 şi E., persoana împuternicită de F.
C.A., ca reprezentant al acesteia pentru acţiunea civilă care face obiectul prezentului dosar cu nr.
.../86 /2017 deoarece F.C.A. este o organizaţia non-guvernamentală care se conduce după un
Statut (a anexat în acest sens pag. 3 din Statut), conform căruia A. este unul din membrii
Consiliului de Administraţie al F.C.A., Consiliu care este organul de conducere al întregii
activităţi a F.C.A. şi care ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor şi a cărui activitate nu-i poate
fi impusă de nici o instituţie a statului sau de o persoană fizică.
Concluzionând, recurenta a considerat că se încadrează în prevederile art. 11 din Legea
554/2004 deoarece, potrivit Procesului-verbal din 15. 02. 2017 Consiliul de administraţie al F. C.
A. a luat la cunoştinţă, pentru prima dată, despre problemele clădirii de pe strada .. nr. ... din C.
şi, în urma acestei luări la cunoştinţă, Consiliul a luat Hotărârea să fie modificat Statutul F. C. A.
atât în ceea ce priveşte implicarea în protejarea patrimoniului cultural naţional, cât şi în alte
domenii de activitate. Aşadar, luând în considerare data luării la cunoştinţă, adică 15. 02. 2017,
cererea de deschidere a acţiunii făcută de F. C. A. la data de 27.06.2017 se încadrează în
termenul de 6 luni neavând nevoie de un "motiv temeinic.”
Recurenta a mai învederat faptul că F. C. A. are şi un „motiv temeinic" care nu a permis
acesteia să facă sesizarea mai devreme şi acesta este faptul că abia la 30.03.2017 a devenit
valabilă încheierea Judecătoriei Fălticeni, încheiere care certifică faptul că F. C. A. are ca obiect
de activitate protejarea patrimoniului cultural naţional şi astfel are calitate procesuală în litigiile
privind acest domeniu.
Intimata Primăria Municipiului C./ Municipiul C. prin Primar, prin întâmpinare, a invocat
nulitatea recursului, pe motiv că nu este motivat în drept conform dispoziţiilor art. 486 şi 488
Cod proc. civilă, respectiv nu sunt indicate motivele de nelegalitate şi dezvoltarea lor.
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A apreciat că, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reprezentantul recurenteireclamante a cunoscut existenţa actelor administrative atacate, respectiv autorizaţia de construire
nr. 179/29.06.2016 şi avizul nr. 45/ZP/21.03.2016 la data de 25.08.2016, dată la care a formulat
acţiunea care a format obiectul dosarului nr. .../86/2016, în prezenta cauză fiind depăşit termenul
de 6 luni prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ pentru
promovarea acţiunii, excepţia prescripţiei fiind întemeiată.
Intimata Direcţia Judeţeană pentru Cultură B., prin întâmpinare, a invocat excepţia de
nulitate a recursului.
În acest sens, a arătat că cererea de recurs trebuie să cuprindă motivele de nelegalitate pe
care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor, prin indicarea unuia dintre motivele prevăzute la
art. 488 Codul de Procedură Civilă.
Potrivit art. 489 alin. 2 din Cod procedură civilă, în cazul în care motivele de recurs
invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488, sau recursul nu este
motivat în drept , potrivit alin. 1, operează sancţiunea nulităţii recursului.
A făcut menţiunea că nu orice nemulţumire a părţii poate duce la casarea sau modificarea
sentinţei şi că, în cererea depusă, recurenta a menţionat nelegalitatea soluţiei atacate fără a indica
ce prevedere legală ar fi fost nesocotită de instanţa de fond în adoptarea soluţiei.
Faţă de aspectele menţionate mai sus, a solicitat instanţei să dispună anularea recursului
ca nemotivat.
Pe fond, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei nr.
5232/14.12.2017 a Tribunalului Suceava în dosar nr. .../86/2017 ca temeinică şi legală, instanţa
făcând o apreciere corectă a probelor administrate şi aplicând corect dispoziţiile legale.
A apreciat că instanţa de fond, în mod temeinic şi legal a admis excepţia prescripţiei,
respingând ca prescrisă acţiunea formulată de reclamanta F.C. A., prin reprezentant legal E.
A mai arătat intimata că excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, raportat la dispoziţiile
art. 11 din Legea nr. 554/2004, arată că termenul prevăzut la alin. 1 este termen de prescripţie, iar
termenul prevăzut la alin. 2 este termen de decădere. Recurenta-reclamantă avea posibilitatea ca,
în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, să introducă acţiunea în anulare,
în termenul de 6 luni, acesta fiind un termen de prescripţie.
Condiţia luării la cunoştinţă a existenţei avizului favorabil nr. 45/ZP/ 21 martie 2016 emis
de D.J.C. Suceava şi ulterior a autorizaţiei de construcţie nr. 179/29.06.2016 a fost îndeplinită
anterior datei de 25.08.2016, atunci când reprezentantul recurentei-reclamante, domnul E., a
formulat acţiunea civilă ce a făcut obiectul dosarului nr. .../86/2016.
Mai mult decât atât, la data de 08.04.2016, când avea calitatea de consilier superior al
D.J.C. B., reprezentantul legal al reclamantei a formulat plângerea prealabilă înregistrată la
instituţia intimată sub nr. 500/08.04.2016, aşa cum s-a reţinut în considerentele sentinţei civile
nr. 1691/08.12.2016, pronunţată în dosarul ... /86/2016 (anexată la filele 58-62 ds. fond).
Stabilirea momentului faptului cunoaşterii existenţei actului contestat se face în raport de
datele cunoscute de reprezentantul persoanei juridice, având în vedere că acesta a mai acţionat în
instanţă instituţia intimată în acelaşi sens, identic prezentului demers judiciar.
Intimata a făcut precizarea că, atunci când prima acţiune, formulată de domnul E. a fost
respinsă şi pe fond şi în recurs, a formulat o nouă acţiune cu acelaşi obiect, dar, de această dată,
în numele unui O.N.G al cărui membru fondator şi reprezentant legal este.
În ceea ce priveşte persoanele juridice, capacitatea juridică a :acestora este pusă în valoare
prin actele încheiate pe seama lor de persoanele fizice ce au calitatea de organe de conducere şi
care le reprezintă.
Recurenta-reclamantă, prin organele sale de conducere statutare (directorul acesteia fiind
E.) nu a avut nici un motiv temeinic prin care să justifice că s-a aflat în imposibilitate de a
formula acţiune în termenul prevăzut de art. 11 alin. 1, precum rezultă din înscrisurile depuse
chiar de aceasta. Fundaţia exista la data emiterii avizului, avea personalitate juridică să-şi
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desfăşoare activitatea conform statutului, lipsa rolului activ al reprezentantului acesteia fiind
propria culpă şi care nu poate fi imputată terţelor persoane.
Afirmaţiile reclamantei din recurs potrivit cărora, la data emiterii avizului, fundaţia avea
ca obiect de activitate „apărarea drepturilor omului", iar la data de 21.03.2017 şi-a actualizat
statutul cu obiecte secundare şi anume: introducerea obiectivului „protejarea patrimoniului
cultural naţional'', doar pentru a i se conferi calitate procesuală pentru a acţiona intimata-pârâtă în
judecată, readuc în discuţie şi întăresc prezumţiile excepţiilor invocate, şi anume lipsa calităţii
procesuale active şi lipsa de interes în promovarea acţiunii.
Intimata a făcut trimitere la dispoziţiile art. 8, alin. 11, potrivit cărora „Persoanele fizice şi
persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui
interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public
decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat”.
Raportat la data emiterii avizului, respectiv 21.03.2016 şi ulterior a autorizaţiei de
construire, intimata a relatat că sesizarea/plângerea despre care face vorbire reprezentantul
recurentei şi care s-a transmis către intimata Primăria C. la data de 09.06.2017, apare ca fiind
tardiv formulată.
Intimata SC D. SRL, prin întâmpinare, a apreciat că în mod corect instanţa de fond a
respins ca prescrisă acţiunea formulată de către recurenta-reclamantă F.C. A.
Astfel, potrivit art. 11 alin. 1 lit. a din Legea 554/2004, „cererile prin care se solicită
anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului
pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv
data expirării termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. h, calculat de la comunicarea
actului administrativ emis în soluţionarea favorabila a cererii sau, după caz, a plângerii
prealabile;
e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul
contractelor administrative.
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi
introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. 1, dar nu mai târziu de un an de la data comunicării
actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de
conciliere, după caz”.
Raportat la aceste dispoziţii, Legea 554/2004 stabileşte un termen special de prescripţie
de 6 luni pe care recurenta-reclamantă era obligată să-1 respecte.
A precizat intimat faptul că acţiunea în contencios a fost introdusă de recurentareclamantă la data de 27.06.2017, or, în raport de momentul cunoaşterii actelor pretins
vătămătoare, respectiv al introducerii acţiunii civile ce a făcut obiectul dosarului nr. ../86/2016,
termenul de 6 luni era deja împlinit, fără să fi fost dovedit în cauză vreun caz de suspendare sau
întrerupere a prescripţiei.
A mai apreciat că în speţă nu pot fi reţinute nici prevederile alin. 2 din art. 11 din Legea
554/2204, recurenta-reclamantă nefăcând dovada existenţei unor motive temeinice care sa îi
permită introducerea acţiunii în termenul astfel stabilit.
Instanţa de fond a reţinut că reprezentantul reclamantei a cunoscut în mod indubitabil
existența autorizaţiei de construire și a avizului favorabil, anterior momentului formulării acţiunii
civile care a făcut obiectul dosarului nr. ../86/2016, respectiv anterior datei de 25.08.2016, la data
de 08.04.2016 în calitate de consilier superior al Direcţiei Judeţene de Cultură B., acesta a sesizat
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice cu sesizarea nr. 500/08.04.2016.
Concluzionând, intimata Primăria Municipiului C. a solicitat respingerea recursului.
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Recurenta F.C. A., prin răspunsul la întâmpinare formulat, a solicitat respingerea ca
nefondată a excepţiei nulităţii cererii de recurs, întrucât, deşi nu a fost indicată, în concret,
dispoziţia legală pe care se întemeiază recursul, din motivarea acestuia este evident că sunt
incidente dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă.
Cu privire la fondul cauzei, recurenta a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost
formulat, cu obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.
Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de motivele de recurs invocate, Curtea
constată că recursul este nefondat pentru următoarele motive:
Potrivit art. 7 alin 1 din Legea nr. 554/2004 „Înainte de a se adresa instanţei de contencios
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.
Legea prevede, așadar, un termen de 30 de zile în care persoana care se consideră
vătămată poate formula plângere prealabilă. Acest termen de 30 de zile începe să curgă de la date
diferite după cum suntem în situaţia în care actul administrativ este adresat celui care se
consideră vătămat sau unui terţ care se consideră vătămat.
În situaţia terţilor, care se consideră vătămaţi prin actul administrativ adresat altuia, cum
este cazul în speță, potrivit art. 7 alin 3 din Legea nr. 554/2004 „Este îndreptăţită să introducă
plângere prealabilă 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, din momentul în care a
luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la
alin. (7)”.
Prin urmare pentru terţul ce se consideră vătămat termenul de formulare a plângerii
prealabile începe să curgă din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa
actului administrativ vătămător. În cazul în care actul administrativ este adresat celui care se
consideră vătămat, termenul de 30 de zile de formulare a plângerii prealabile începe să curgă de
la data comunicării actului vătămător.
Consecința aplicării dispozițiilor legale citate constă în aceea că nedepunerea plângerii
prealabile în cele 30 de zile justifică admiterea excepţiei tardivităţii plângerii prealabile.
În ce priveşte plângerea prealabilă formulată de către reclamantă, Curtea reţine că acesta
este un terţ faţă de autorizaţia de construire atacată, actul administrativ fiind adresat altor subiecți
de drept. Prin urmare termenul de 30 de zile de formulare a plângerii prealabile începe să curgă
din momentul în care reclamantul a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa autorizaţiei de
construire nr. 179/2016.
Examinând dosarul de fond şi cronologia demersurilor realizate de către reclamant, se
reține că acesta a luat la cunoștință de emiterea autorizației anterior datei de 25.08.2016, dată la
care a fost introdusă acțiunea în anulare a aceluiași act administrativ de către persoana fizică, E..
Deși nu este identitate între reclamanți, este de neconceput a se susține că persoana fizică avea
cunoștință de emiterea autorizației, dar aceeași persoană fizică ce cumulează și calitatea de
reprezentant al unei asociații nu cunoștea această situație.
În această situație, formularea unei plângeri prealabile la data 09.06.2017, după
împlinirea termenului de 30 zile, prevăzut de art. 7 din Legea nr. 554/2004 nu deschide
reclamantei calea unui nou termen de 6 luni pentru introducerea acțiunii în contencios
administrativ.
Așadar, instanța de fond a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 11 din lege atunci
când a admis excepția prescripției acțiunii și a respins acțiunea ca atare.
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23. Certificat de încadrare în grad de handicap. Aprecierea instanţei asupra
consecinţelor juridice ale actelor medicale nu înseamnă depăşirea atribuţiilor puterii
judecătoreşti.
Rezumat:
Instanţa, în analiza sa relativ la certificatul de handicap emis, face aprecieri strict
juridice, iar nu medicale, nefiind vorba despre modificarea conţinutului actelor medicale, ci,
fiind deja emise ca atare de către specialiştii abilitaţi în cadrul acesteia (şi statuând acestea
asupra unui anumit nivel al stării sănătăţii păţii), instanţa doar a apreciat asupra corectei
reţineri a efectelor lor juridice. A considera altfel – a aprecia că în cadrul căii de atac exercitate
împotriva deciziei comisiei/certificatului de handicap, instanţa nu poate face o atare apreciere
astfel cum s-a arătat anterior şi că nu este abilitată a verifica conţinutul juridic, înseamnă a
statua implicit că de fapt, nu există o cale de atac efectivă împotriva deciziei comisiei (aceasta
împotriva reglementărilor legale care permit acest drept), ceea ce nu poate fi acceptat.
(Decizia nr. 2854 din 8.10.2018, dosar nr. 7046/86/2017)
Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. .../86/2017 la data de 29.09.2017 reclamanta A., în contradictoriu
cu pârâţii Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, Direcţia Generală - Protecţia
Persoanelor cu Handicap şi Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
B. a solicitat anularea Certificatului de încadrare în grad de handicap „grav” nr. 4002/12.09.2017
emis de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi obligarea pârâtei la emiterea
unui nou certificat de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal” aferent perioadei
de evaluare avute în vedere la emiterea certificatului de încadrare contestat în prezenta cauză.
Prin încheierea de şedinţă din data de 08.02.2018 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive a prim pârâtului Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Prin sentinţa nr. 381 din 22 martie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a secund pârâtei şi a
respins acţiunea în contradictoriu cu aceasta ca fiind făcută împotriva unei persoane lipsită de
calitate procesuală pasivă; a admis acţiunea având ca obiect „anulare act administrativ” formulată
de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală - Protecţia Persoanelor cu
Handicap şi Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap B.; a anulat
certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 4002/12.09.2017; a obligat terţ pârâta la emiterea
unui nou certificat de încadrare în grad de handicap grav şi cu asistent personal.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap din cadrul Consiliul Judeţean B.
În motivarea căii de atac promovate, pârâta-recurentă precizat că prin hotărârea dată
instanţa de fond şi-a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, aceasta fiind abilitată doar să verifice
în ce măsură dreptul de apreciere conferit de lege comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap s-a exercitat în limitele şi cu respectarea legii (instanţa nu a precizat ce normă juridică a
fost încălcată în emiterea actului administrativ. A invocat şi înserat art. 85 alin.3 din Legea
nr.448/2006 şi a arătat că, competenţa de a stabili gradul şi tipul de handicap revine exclusiv
comisiei de evaluare, doar membrii acesteia se pronunţă cu privire la actele medicale şi starea de
sănătate a unei persoane pentru încadrarea sau nu în grad şi tip de handicap, instanţelor
judecătoreşti nefiindu-le stabilite competenţe de încadrare sau modificare a gradelor de handicap,
astfel considerându-se exces de putere din partea acestora.
Urmare a considerentelor instanţei de fond, precum că scorul ADL=3, Indicele Barthel=
40, cu care au fost apreciate starea medico-socială a reclamantei ar presupune dependenţă totală
ce necesită încadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal ori, aşa cum s-a prezentat
intimata în faţa comisiei s-a apreciat că aceasta se poate mobiliza în contextul în care şi ancheta
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socială a precizat că statusul funcţional al persoanei în cauză pentru activităţile zilnice sunt
afectate doar parţial, instanţa de fond reţinând per contrario că reclamanta „nu este capabilă de
autonomie şi autoîngrijire”.
Faţă de cele arătate a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea
sentinţei, iar în rejudecare respingerea pretenţiilor reclamantei şi să se dispună menţinerea
valabilităţii actului administrativ - certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 4002/
12.09.2017 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap B.
În drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art. 483 şi 488 alin. 1 punctele 4 şi 8 din
Codul de procedură civilă, Legea nr. 554/2004, art. 85-87 din Legea nr. 448/2006.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi
motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurenta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului
Judeţean B. a criticat sentința Tribunalului Suceava, arătând că instanța de fond a soluționat în
mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept procesual şi material. Astfel, arată
recurenta, instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti, cât timp potrivit legii, competenţa în
cauză aparţine exclusiv comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, şi că indiferent de
scorul Scalei ADL şi indicele Barthel de apreciere a stării medico – sociale a reclamantei,
comisia a apreciat că aceasta se poate mobiliza.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea nu sunt întemeiate. Astfel,
prima instanța a reţinut în mod corect că probele administrate în cauză, acte medicale şi ancheta
socială, susţin starea de dependenţă a reclamantei la un nivel pentru care dispoziţiile legale în
materie reglementează acordarea de asistent personal. Astfel, aşa cum s-a reţinut, indicatorii
scorul Scalei ADL (3) şi indicele Barthel (40) de apreciere a stării medico – sociale a reclamantei
sunt cei aferenţi, potrivit Ordinului nr. 707/2014, unei stări de dependenţă totală. Or, faţă de atari
acte medicale care statuează această stare, simpla afirmaţie a recurentei din recurs, că în
aprecierea sa reclamanta se poate mobiliza, apare ca nefondată şi insuficientă în a susţine
respingerea dreptului.
Nu se poate reţine că instanţa ar fi depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti. Este de
observat în acest sens, că instanţa, în analiza sa, a făcut aprecieri strict juridice, iar nu medicale;
instanţa nu a modificat conţinutul actelor medicale temei al analizei, ci, fiind deja emise ca atare
de către recurentă/specialiştii abilitaţi în cadrul acesteia (şi statuând acestea asupra unui anumit
nivel al stării sănătăţii acesteia), a apreciat doar asupra corectei reţineri a efectelor lor juridice. A
considera altfel – a aprecia că în cadrul căii de atac exercitate împotriva deciziei
comisiei/certificatului de handicap, instanţa nu poate face o atare apreciere astfel cum s-a arătat
anterior şi că nu este abilitată a verifica conţinutul juridic, înseamnă a statua implicit că de fapt,
nu există o cale de atac efectivă împotriva deciziei comisiei (aceasta împotriva reglementărilor
legale care permit acest drept), ceea ce nu poate fi acceptat.
Pentru aceste motive, curtea, reținând că hotărârea pronunțată de prima instanța este
legală, că nu există motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia, și că astfel, cererea de
recurs este neîntemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 C.pr.civ. să respingă recursul ca atare.
24. Ordin emis de prefect prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului
consilierului local. Inadmisibilitate acţiune ca urmare a neîndeplinirii procedurii prealabile
prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Rezumat:
Dispoziţiile art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004 reglementează procedura comună
aplicabilă cazurilor de încetare de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului,
prevăzute de art. 9 alin. 2 lit. a) - i) din Legea nr. 393/2004, cu excepţia cazului reglementat de
art. 9 alin. 2 lit. h1) din aceeaşi lege, atribuit în competenţa exclusivă a prefectului, conform art.
115

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

12 alin. 3 din actul normativ în discuţie. Prevederile art. 12 alin. 3 instituie o procedură
distinctă de cea prevăzută la art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004, drept care derogă de la
dispoziţiile acolo prevăzute, inclusiv sub aspectul modalităţii de sesizare a instanţei de
contencios administrativ. Mai mult, deoarece art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 se referă
expres la acţiunea directă exercitată împotriva hotărârii de consiliu local rezultă că acesta nu
poate fi aplicat în procedura prevăzută la art. 12 alin. 3 care se referă la ordinul prefectului.
(Decizia nr. 2918 din 15.10.2018, dosar nr. 8066/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal la data de 12.12.2017, sub nr. ..../86/2017, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâtul
Prefectul judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului B., a solicitat ca prin hotărârea
ce se va pronunţa să se dispună suspendarea executării ordinului nr. 466/21.11.2017 emis de
Instituţia Prefectului jud. B. şi anularea Ordinului nr. 466/ 21.11.2017, prin care s-a constatat
încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului local
al com. C., precum şi repunerea în situaţia anterioară, cu plata indemnizaţiilor cuvenite de la
momentul emiterii Ordinului şi până la repunerea reclamantului în funcţia de consilier local,
precum şi plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 631 din 24 mai 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţia tardivităţii.
A admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii, şi pe cale de consecinţă a respins ca
inadmisibilă acţiunea reclamantului A. în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judeţului B. din
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului B.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul A., criticând-o
pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, reclamantul a arătat că sentinţa pronunţată de instanţa de fond
cuprinde motive străine de natura cauzei, fiind rezultatul aplicării greşite a normelor de drept
material, având în vedere că în speţă nu era necesar sau obligatoriu a exercita în prealabil
recursul administrativ prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.
A mai arătat reclamantul că art. 12 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 nu prevede termenul în
care poate fi contestat ordinul Prefectului, nici dacă sesizarea instanţei se face în mod direct, cum
o face art. 9 alin. 4.
Potrivit art. 5 alin. 3 C.pr.civ., în cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în
baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale
privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale
dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele echităţii.
Potrivit art. 1 alin. 2 C.civ., în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa
acestora dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea
dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
Evident, este vorba de dispoziţii privitoare la situaţii asemănătoare favorabile celui în
cauză.
Or, de vreme ce hotărârea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, sesizat la
propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier,
prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, poate fi atacată direct la
instanţa de contencios în cazul prev. de art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004, aceeaşi
normă de favoare trebuie recunoscută ca fiind aplicabilă în ipoteza contestării (direct la instanţă)
a Ordinului Prefectului emis în condiţiile art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004, care are ca
premiză tot art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004.
Cum în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales
consilierul local, Prefectul constată, prin ordin, la sesizarea partidului politic pe a cărui listă
consilierul local a fost ales, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei
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normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local şi cum în această situaţie, pentru
identitate de raţiune, conform celor arătate mai sus, ordinul poate fi atacat direct la instanţa de
contencios administrativ, încât procedura prealabilă nu se mai efectuează, a solicitat admiterea
recursului, casarea sentinţei atacate, iar, în rejudecare, respingerea excepţiei inadmisibilităţii
acţiunii.
În plus, înseşi uzanţele în materie sunt în cazul atacării unor astfel de ordine direct la
instanţa de contencios (fiind făcută referire în speţă, exemplificativ, la o sentinţă care a finalizat
favorabil un litigiu identic, în care instanţa a fost sesizată direct, nepunându-se problema unei
eventuale inadmisibilităţi din perspectiva nesocotirii art.7 din Legea nr. 554/2004).
Nu în ultimul rând, chiar Ordinul contestat prevede la pct. 3 că ordinul poate fi atacat la
instanţa de contencios administrativ competentă conform prevederilor legale.
Pe fondul cauzei, în rejudecare, a solicitat admiterea acţiunii, cu consecinţa anulării
Ordinului nr. 466/21.11.2017 emis de Prefectul judeţului B. din cadrul Instituţiei Prefectului
Judeţul B.
Reclamantul a arătat că a fost membru al Partidului D. - organizaţia locală din comuna C.
şi că a deţinut în administraţia publică locală funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local
al comunei C. până la emiterea Ordinului nr. 466/21.11.2017 de către Instituţia Prefectului
judeţului B.
Prin Hotărârea nr. 3/10.11.2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei judeţene
Partidul D. B. s-a dispus excluderea reclamantului din Partidul D., conform art. 81 litera s) şi
litera t) din Statutul Partidului D.
Prin Sentinţa nr. 728/08.05.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în dosar nr.
.../86/2018, s-a admis contestaţia reclamantului şi s-a anulat Hotărârea menţionată, fiind repus în
situaţia anterioară (de membru al Partidului D.), ceea ce creează premizele redobândirii calităţii
de consilier local.
Având în vedere că prin Sentinţa nr. 728/08.05.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava sa anulat Hotărârea ce a stat la baza Ordinului contestat în cauză, anularea actului în baza căruia a
fost emis ordinul contestat duce în speţă la infirmarea prezumţiei de legalitate de care acesta se
bucură, impunându-se astfel, în rejudecare, admiterea acţiunii şi anularea Ordinului 466/2017.
Unul din principiile nulităţii actului juridic este principiul anulării actului subsecvent ca
urmare a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis).
Potrivit acestui principiu, anularea (desfiinţarea) actului juridic primar atrage şi anularea
actului juridic subsecvent (următor), datorită legăturii lor juridice.
Cum Hotărârea de excludere din Partidul D. este actul juridic primar desfiinţat,
consecinţa este anularea Ordinului contestat, act juridic subsecvent.
Mai exact, urmare a anulării Hotărârii de excludere din Partidul D., având în vedere
efectele retroactive ale nulităţii actului juridic în conformitate cu disp. 1254, 1325 C.civ., măsura
constatării încetării de drept a mandatului de consilier local al reclamantului şi, corelativ, măsura
constatării ca vacant a acestui loc de consilier local, rămân fără suport juridic.
Legat de cererea de despăgubiri şi aceasta este întemeiată.
În speţă este incident principiul retroactivităţii nulităţii actului juridic, în sensul că
efectele nulităţii se produc din momentul încheierii actului juridic, dar şi principiul repunerii
părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integrum), care se realizează prin restituirea prestaţiilor
efectuate în temeiul actului juridic anulat.
Se impune, deci, repunerea reclamantului în toate drepturile avute anterior emiterii
Ordinului 466/2017.
În plus, din disp. art. 1 alin. 1, art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
rezultă dreptul persoanei vătămate de a solicita despăgubiri produse printr-un act administrativ
nelegal, deducându-se că despăgubirile se suportă de emitentul actului nelegal şi că este
suficientă dovedirea nelegalităţii actului, nemaifiind necesară şi dovedirea vinovăţiei autorităţii
emitente, vinovăţie care rezultă implicit din emiterea actului nelegal.
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De aceea, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, se impune obligarea intimatei Instituţia
Prefectului B. la plata către reclamant a despăgubirilor constând în drepturile patrimoniale la
care era îndreptăţit pentru perioada dintre data emiterii Ordinului contestat şi data repunerii în
drepturi a reclamantului.
Pentru cele expuse, a solicitat admiterea recursului, aşa cum a fost formulat.
Prin întâmpinarea depusă la data de 30 august 2018 pârâtul a solicitat respingerea
recursului şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei recurate. Hotărârea instanţei de
judecată nu trebuie să fie altceva decât o reflexie a legii şi a aplicării ei la un caz concret.
Motivarea hotărârii răspunde pretenţiilor părţilor şi mijloacelor de apărare. Motivarea hotărârii
este clară, concisă şi concretă, în concordanţă cu probele şi actele de la dosar, exprimă
respectarea de către judecător a principiilor enunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(în special respectarea drepturilor la apărare şi dreptul la un proces echitabil), cuprinde
examinarea chestiunilor în fapt şi în drept.
Art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 393/2004 reglementează procedura comună aplicabilă
cazurilor de încetare de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prevăzute de
art. 9 alin. (2) lit. a)-i) din Legea nr. 393/2004, iar pe de altă parte caracterul specific al cazului e
încetare de drept al mandatului reglementat de art. 9 alin (2) lit. h1 din aceiaşi lege, atribuit în
competenţa exclusivă a prefectului, conform art. 12 alin (3), aşadar caracterul de excepţie al
procedurii administrative aplicabile cazului specific, care îi conferă astfel un caracter special,
derogatoriu procedurii comune celorlalte cazuri de încetare.
Cum în speţă nu sunt incidente prevederile art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, în cazul
acţiunii introduse împotriva ordinului prefectului, rezultă că devin aplicabile dispoziţiile generale
în materia contenciosului administrativ, respectiv art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, care reglementează procedura administrativă prealabilă
sesizării instanţei şi termenul de exercitare al plângerii prealabile.
Nu pot fi ignorate prevederile art. 52 alin 2 din Constituţie „condiţiile şi limitele
exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică”, sens în care interpretarea dispoziţiilor
art. 7 alin 1 din Legea nr. 554/2004 este univocă, în sensul obligativităţii parcurgerii procedurii
prealabile, dispoziţiile legale având caracter imperativ şi instituind o condiţie specială,
obligatorie, a cărei neîndeplinire afectează însuşi exerciţiul dreptului la acţiune în contencios
administrativ.
În acest sens, jurisprudenţa constantă a instanţelor de contencios administrative a stabilit
că art. 21 alin.4 din Constituţie nu înlătură caracterul obligatoriu al procedurii prealabile, întrucât
acesta se referă la caracterul facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor special administrative, iar nu la
recursul ierarhic sau graţios, şi că prin verificarea procedurii prealabile nu este încălcat accesul
liber la justiţie, ci se respectă îndeplinirea condiţiei impuse de legea aplicabilă în materie,
stabilirea unor condiţionări legale în vederea promovării unei acţiuni în contencios
administrative, nefiind găsită incompatibilă cu art. 6 par. 1 din Convenţie, de vreme ce dreptul la
acces la instanţă nu este absolut, statele dispunând de o anumită marjă de apreciere în acest sens,
iar efectivitatea accesului nu este împiedicată prin condiţionarea impusă de norma juridică cu
caracter general.
Prin urmare, reclamantul este ţinut să facă dovada parcurgerii acestei proceduri prealabile
obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 193 alin. l Cod pr.civ. şi art. 12 din Legea nr. 554/2004.
Înainte de a soluţiona cauza pe fond, instanţa este ţinută să procedeze la verificarea
termenelor de exercitare ale acţiunii.
Drept urmare, cum în cauză nu s-a făcut dovada procedurii prealabile, nu au fost
respectate condiţiile de sesizare a instanţei, acţiunea este indamisibilă.
Dispoziţii legale incidente în cauză sunt art. 193 alin. (1) şi (2) CPC, art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 din Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Cererea de chemare în judecată trebuie să îndeplinească o serie de condiţii intrinseci (art.
194 NCPC), precum şi unele condiţii extrinseci (cum sunt, spre exemplu, parcurgerea unor
proceduri prealabile, plata taxelor judiciare de timbru, competenţa instanţei etc.).
Este inadmisibilă acţiunea în contencios administrativ formulată în temeiul Legii nr.
554/2004, pentru care nu s-a efectuat, anterior sesizării instanţei, procedura prealabilă prevăzută
de art. 7 alin. (1) din aceeaşi lege, în sensul de a se solicita autorităţii emitente revocarea în tot
sau în parte a actului administrativ atacat în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia.
Nici Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în temeiul căreia s-a emis ordinul
atacat şi nici Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului nu cuprinde dispoziţii
referitoare la procedura atacării ordinului emis de prefect pentru situaţia prevăzută de art. 9 alin.
(2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004. Instanţa de contencios administrativ putea fi sesizată numai în
condiţiile prevăzute de art. 1, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
Reclamantul trebuia să cunoască obligativitatea sesizării prealabile a autorităţii
administrative emitente, în condiţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, în termen de 30 de
zile de la data comunicării actului.
Articolul 21 alin. (4) din Constituţie, republicată, nu înlătură caracterul obligatoriu al
procedurii prealabile, întrucât se referă la caracterul facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor speciale
administrative, iar nu la recursul ierarhic sau graţios. Parcurgerea procedurii administrative
prealabile reprezintă o condiţie obligatorie, a cărei neîndeplinire afectează însuşi exerciţiul
dreptului la acţiune în contencios administrativ (Î.C.C.J., s. cont. adm. şi fisc, dec. nr. 434 din 8
februarie 2006 şi dec. nr. 559 din 16 februarie 2006).
Procedura prealabilă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune, a
cărei neîndeplinire este sancţionată cu respingerea acţiunii ca inadmisibilă, potrivit art. 109 alin.
(2) C. proc. civ.
Din preambulul ordinului reiese împrejurarea potrivit căreia temeiul legal al emiterii
acestuia a fost reprezentat tocmai de prevederile cuprinse în art. 9 alin. 2 lit. hl) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12 alin.
(3) teza I din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. hl) şi a art. 12 alin. (3) teza I din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul nu
face decât să constate încetarea mandatului, la data sesizării partidului politic pe lista căruia
consilierul local a fost ales.
Împrejurarea dacă excluderea a fost sau nu legală excede controlului de legalitate
exercitat de către prefect.
A mai precizat pârâtul că actul administrativ contestat şi-a produs efecte juridice.
Prin hotărâre, Consiliul local al comunei C. a validat mandatul consilierului local
supleant pe lista Partidului D. la alegerile din 5 iunie 2016.
Or, reclamantul nu a contestat hotărârea Consiliului local al comunei C. prin care s-a
validat mandatul consilierului local supleant.
Astfel, prin Ordinul Prefectului nr. 113 din 22.03.2012 s-a stabilit numărul membrilor
fiecărui consiliu local din judeţul B.
Numărul membrilor consiliului local al comunei C. este de 15.
În cazul în care instanţa va admite cererea de anulare a ordinul emis de prefect şi nu se
anulează actul administrativ subsecvent, respectiv Hotărârea consiliului local al comunei C.
privind validarea mandatului consilierului local supleant, repunerea în funcţie a reclamantului ar
fi imposibilă, întrucât numărul consilierilor locali ar creşte la 16, şi astfel s-ar încălca prevederile
art. 29 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Referitor la plata indemnizaţiei cuvenite de la momentul emiterii ordinului şi până la
repunerea reclamantului în funcţia de consilier local, în sarcina prefectului, pârâtul a solicitat
respingerea acestui capăt de cerere având în vedere următoarele considerente:
Lipsa indemnizaţiei de consilier local nu poate fi avută în vedere ca o pagubă iminentă
pentru reclamant. Acesta a candidat la alegerile locale pentru reprezentarea şi apărarea
intereselor cetăţenilor în cadrul autorităţilor locale iar nu doar pentru obţinerea beneficiilor
indemnizaţiei de consilier local.
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare între prefecţi, pe de o parte,
consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte,
nu există raporturi de subordonare.
Activitatea consilierului local nu se desfăşoară în urma încheierii unui contract de muncă,
a unui contract civil sau a unui contract de drept public, ci în baza unui mandat rezultat din
alegeri.
Indemnizaţia de şedinţă la care au dreptul consilierii locali nu este decât o remuneraţie
ocazională şi nepermanentă.
Activitatea de consilier local nu este o funcţie, ci o calitate care nu este salarizată, ci
indemnizată, nu are caracter regulat, organizat şi permanent, nu are program de lucru şi atribuţii
de serviciu, în afara celor prevăzute expres de lege.
Indemnizaţia de care beneficiază consilierul local nu poate fi asimilată cu un venit constat
şi permanent.
Indemnizaţia pe care ar trebui să o primească consilierul local nu are caracter salarial.
Consilierul local primeşte indemnizaţia funcţie de participare la o şedinţă ordinară de
consiliu local, pe baza condicii de prezenţă, a proceselor verbale încheiate la şedinţele de lucru
ale comisiilor de specialitate, care au loc o dată sau de două ori pe lună, însumând câteva ore.
Legiuitorul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de
sume, prin modificări legislative corespunzătoare.
Plata indemnizaţiei de şedinţă se suportă din bugetul fiecărui consiliu local.
Conform art. 7 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Internelor şi din alte surse legal constituite.
Ministerul Afacerilor Internelor are calitate de ordonator principal de credite, iar în
conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 500/2002, ordonatorii principali de credite sunt
cei care repartizează creditele bugetare, aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele
instituţiilor publice ierarhic inferioare.
Ordonatorul terţiar de credite, în speţă Prefectul judeţului B., utilizează creditele bugetare
ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe câte le conduce, potrivit
prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
Fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată este reprezentat de culpa
procesuală a părţii „care cade în pretenţii”.
Din dispoziţiile art. 1 alin.1, art. 8 alin. l şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, rezultă
dreptul persoanei vătămate de a solicita despăgubiri produse printr-un act administrativ nelegal,
deducându-se că despăgubirile se suportă de emitentul actului nelegal.
Or, Ordinul nr. 466/2017 a fost emis având în vedere sesizarea Partidului D.
Hotărârea nr. 3/2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene a Partidului D.
a fost anulată de Tribunalul Suceava - Secţia I Civilă prin sentinţa nr. 728 pronunţată la data de
08.05.2018 în dosar nr. .../86/2018, hotărâre judecătorească care nu este definitivă. Hotărârea
este dată cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Reclamantul solicită plata indemnizaţiei cuvenite de la momentul emiterii ordinului şi
până la repunerea reclamantului în funcţia de consilier local, în sarcina prefectului, având în
vedere principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial.
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Hotărârea nr. 3/2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene a Partidului D.,
este actul nelegal, care a fost anulat prin sentinţa nr. 728 pronunţată la data de 08.05.2018, în
dosar nr. .../86/2018, hotărâre judecătorească care nu este definitivă.
Prejudiciul reclamantului nu a fost produs prin emiterea ordinului prefectului.
Având în vedere faptul că instanţa în dosarul nr. .../86/2018 prin sentinţa nr. 728/2018 a
anulat Hotărârea nr. 3/2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei Judeţene a Partidului D.
şi a dispus repunerea contestatorului în situaţia anterioară, reclamantul poate solicita în dosar nr.
612/86/2018 obligarea emitentului actului considerat ca fiind nelegal, act care a stat la baza
emiterii ordinului prefectului, a plăţii indemnizaţiei cuvenite de la momentul emiterii constatării
încetării mandatului de consilier local, înainte de termen şi până la repunerea acestuia în funcţia
de consilier local.
Termenul imperativ de 30 de zile prevăzut de art. 12 alin.3 din Legea nr. 393/2004 de la
data primirii sesizării partidului nu implică şi verificarea de către prefect a oportunităţii
documentelor emise de partidul pe a cărui listă a candidat, iar textul de lege nu impune o
cenzurare de către prefect a sesizării partidului şi a deciziilor emise de către acesta, statutul
partidului şi regulamentele interne fiind obligatorii şi opozabile membrilor acestora.
În speţă nu se poate reţine culpa procesuală a Prefectului judeţului B., câtă vreme acesta
doar a constatat o situaţie de fapt, a respectat prevederile legale, respectiv prevederile art. 12 alin.
(3) teza I din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare.
Consilierul local nu are un raport juridic de muncă cu instituţia prefectului. Prefectul nu
are decât calitatea de a constata încetarea de drept şi nu s-a implicat în decizia partidului din care
face parte consilierul local şi pe a cărui listă a candidat.
Din interpretarea prevederilor cuprinse în art. 12 alin. 3 teza I din Legea nr. 393/2004
reiese împrejurarea potrivit căreia, prefectul nu poate refuza să emită un ordin de constatare a
încetării mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia în situaţia
în care dispune de sesizarea partidului pe ale cărui liste consilierul a fost ales.
Termenul imperativ de emitere a ordinului în 30 de zile de la data primirii sesizării
partidului nu implică şi verificarea de către prefect a oportunităţii documentelor emise de partid
pe a cărei listă a candidat, iar textul de lege nu impune o cenzurare de către prefect a sesizării
partidului şi a deciziilor emise de acesta, statutul partidului şi a regulamentelor interne fiind
obligatorii şi opozabile doar membrilor acestuia.
Mai mult, există posibilitatea refuzului Consiliul Local al comunei C. să ia act de
hotărârea judecătorească, iar prefectul nu are pârghii în obligarea consiliului local, având în
vedere prevederile art. 123 alin (4) din Constituţia României.
Legiuitorul nu a prevăzut în sarcina prefectul emiterea unui ordin prin care să se constate
că reclamantul este repus în toate drepturile avute anterior emiterii ordinului anulat de instanţă,
definitiv.
Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 05 septembrie 2018 reclamantul a solicitat
respingerea apărările invocate de către intimatul Prefectul judeţului B.
1). În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată pentru
neîndeplinirea procedurii prealabile, greşit a fost admisă de către instanţa de fond, încât apărările
intimatului nu pot fi primite.
În speţă nu era necesar sau obligatoriu a exercita în prealabil recursul administrativ prev.
de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.
Art. 12 alin. 3 L. 554/2004 nu prevede termenul în care poate fi contestat Ordinul
Prefectului, nici dacă sesizarea instanţei se face în mod direct - cum o face art. 9 alin. 4.
Potrivit art. 5 alin. 3 C.pr.civ., în cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în
baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale
privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale
dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele echităţii.
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Potrivit art. 1 alin. 2 C.civ., în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa
acestora dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea
dispoziţii, principiile generale ale dreptului. Evident, este vorba de dispoziţii privitoare la situaţii
asemănătoare favorabile celui în cauză.
De vreme ce hotărârea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, sesizat la
propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier,
prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, poate fi atacată direct la
instanţa de contencios în cazul prev. de art. 9 alin. 2 lit. h1) L. 393/2004, aceeaşi normă de
favoare trebuie recunoscută ca fiind aplicabilă în ipoteza contestării (direct la instanţă) a
Ordinului Prefectului emis în condiţiile art. 12 alin. 3 L. 393/2004, care are ca premiză tot art. 9
alin. 2 lit. h1) L. 393/2004.
Cum în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales
consilierul local, Prefectul constată, prin ordin, la sesizarea partidului politic pe a cărui listă
consilierul local a fost ales, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei
normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local şi cum în această situaţie, pentru
identitate de raţiune, conform celor arătate mai sus, ordinul poate fi atacat direct la instanţa de
contencios administrativ, încât procedura prealabilă nu se mai efectuează, rezultă că excepţia
inadmisibilităţii acţiunii nu este dată.
În plus, înseşi uzanţele în materie sunt în cazul atacării unor astfel de ordine direct la
instanţa de contencios.
Nu în ultimul rând, chiar Ordinul contestat prevede la pct. 3 - Prezentul ordin poate fi
atacat la instanţa de contencios administrativ competentă.
2). Nu pot fi primite nici apărările privitoare la fondul raportului de drept material având
în vedere următoarele:
Prin Hotărârea nr. 3/10.11.2017 emisă de Biroul Permanent al Organizaţiei judeţene
Partidul D. s-a dispus ca reclamantul să fie exclus din Partidul D., conform art. 81 litera s) şi t)
din Statutul Partidului D.
Prin Sentinţa nr. 728/08.05.2018 a Tribunalului Suceava, pronunţată în Dosar nr.
.../86/2018, s-a admis contestaţia reclamantului şi s-a anulat Hotărârea menţionată, reclamantul
fiind repus în situaţia anterioară (de membru al Partidului D.), ceea ce creează premizele
redobândirii calităţii de consilier local.
Având în vedere că prin Sentinţa nr. 728/08.05.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava sa anulat Hotărârea ce a stat la baza Ordinului contestat în cauză, anularea actului în baza căruia a
fost emis ordinul contestat duce în speţă la infirmarea prezumţiei de legalitate de care acesta se
bucură, impunându-se astfel, în rejudecare, admiterea acţiunii şi anularea Ordinului 466/2017.
Unul din principiile nulităţii actului juridic este principiul anulării actului subsecvent ca
urmare a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis).
Potrivit acestui principiu, anularea (desfiinţarea) actului juridic primar atrage şi anularea
actului juridic subsecvent (următor), datorită legăturii lor juridice.
Cum Hotărârea de excludere din Partidul D.este actul juridic primar desfiinţat, consecinţa
este anularea Ordinului contestat, act juridic subsecvent.
Mai exact, urmare a anulării Hotărârii de excludere din Partidul D., având în vedere
efectele retroactive ale nulităţii actului juridic în conformitate cu disp. 1254, 1325 C.civ., măsura
constatării încetării de drept a mandatului de consilier local al reclamantului şi, corelativ, măsura
constatării ca vacant a acestui loc de consilier local, rămân fără suport juridic.
Legat de cererea de despăgubiri, şi aceasta este întemeiată, întrucât este incident
principiul retroactivităţii nulităţii actului juridic, în sensul că efectele nulităţii se produc din
momentul încheierii actului juridic, dar şi principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară
(restitutio in integrum), care se realizează prin restituirea prestaţiilor efectuate în temeiul actului
juridic anulat.
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Se impune, deci, repunerea reclamantului în toate drepturile avute anterior emiterii
Ordinului nr. 466/2017.
În plus, din disp. art. 1 alin. 1, art. 8 alin. 1 şi art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004
rezultă dreptul persoanei vătămate de a solicita despăgubiri produse printr-un act administrativ
nelegal, deducându-se că despăgubirile se suportă de emitentul actului nelegal şi că este
suficientă dovedirea nelegalităţii actului, nemaifiind necesară şi dovedirea vinovăţiei autorităţii
emitente, vinovăţie care rezultă implicit din emiterea actului nelegal.
De aceea, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, cu temei a pretins reclamantul obligarea
Instituţiei Prefectului B. la plata despăgubirilor constând în drepturile patrimoniale la care era
îndreptăţit pentru perioada dintre data emiterii Ordinului contestat şi data repunerii în drepturi a
reclamantului.
Examinând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 6 şi
8 C.p.c., Curtea constată că este nefondat pentru considerentele ce urmează:
Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat anularea Ordinului nr. 466/21.11.2017
emis de prefectul judeţului B. prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului consilierului
local A. din cadrul Consiliului Local al comunei C., înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului D.
Prin sentinţa recurată cererea reclamantului a fost respinsă ca inadmisibilă pe motivul
neîndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004.
Conform art. 9 alin. 2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004: Calitatea de consilier local sau de
consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
următoarele cazuri: (…) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.
În continuare la art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004 se arată că:
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local,
respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a
preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) şi h1), hotărârea consiliului poate fi
atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la
comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Pe de altă parte, conform art. 12 alin. 3 din aceiaşi lege: În cazul prevăzut la art. 9 alin.
(2) lit. h1), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul
judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau
judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului
local sau judeţean.
Sesizată cu clarificarea implicaţiilor acestei situaţii de dublă reglementare Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit prin decizia nr.
45 din 12 iunie 2017 că: Dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se
interpretează în sensul că în situaţia pierderii de către consilierul local sau judeţean a calităţii
de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/cărei listă
a fost ales, prefectului îi este recunoscută competenţa exclusivă de a constata, prin ordin,
încetarea mandatului alesului local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la
sesizarea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a
cărui/cărei listă a fost ales consilierul în cauză.
În motivare, printre altele, ÎCCJ a reţinut că „dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea
nr. 393/2004 reglementează procedura comună aplicabilă cazurilor de încetare de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului, prevăzute de art. 9 alin. (2) lit. a) - i) din Legea nr.
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393/2004, cu excepţia cazului reglementat de art. 9 alin. (2) lit. h1) din aceeaşi lege, atribuit în
competenţa exclusivă a prefectului, conform art. 12 alin. (3) din actul normativ în discuţie.
(…) Evaluând contextul în care a fost adoptat actul normativ - Legea nr. 115/2015 - şi
scopul urmărit de legiuitor, se constată că intenţia legiuitorului, în momentul modificării Legii
nr. 393/2004, a fost tocmai aceea de a stabili o procedură distinctă care trebuie respectată în
situaţia încetării mandatului alesului local ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului
sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales.”
Aşa fiind, Curtea constată, asemenea tribunalului, că prevederile art. 12 alin. 3 instituie o
procedură distinctă de cea prevăzută la art. 9 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 393/2004, drept care
derogă de la dispoziţiile acolo prevăzute, inclusiv sub aspectul modalităţii de sesizare a instanţei
de contencios administrativ.
Mai mult, deoarece art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 se referă expres la acţiunea
directă exercitată împotriva hotărârii de consiliu local rezultă că acesta nu poate fi aplicat în
procedura prevăzută la art. 12 alin. 3 care se referă la ordinul prefectului.
În continuare, din moment ce o dispoziţie specială se completează cu legea generală, iar
nu cu o alta dispoziţie specială la aceasta, rezultă că procedura de contestare a ordinului
prefectului este prevăzută de art. 1 şi 7 din Legea nr. 554/2004, iar nu de art. 9 alin. 4 din Legea
nr. 393/2004, cum încearcă să acrediteze recurentul, prevalându-se de dispoziţiile art. 5 alin. 3 şi
art. 1 alin. 2 Cod pr.civ.
De altfel, acceptarea punctului său de vedere ar atrage şi aplicarea tezei ultime a art. 9
alin. 4 din Legea nr. 393/2004, respectiv caracterul definitiv al sentinţei tribunalului. Ori, cu atât
mai evident, suprimarea căii de atac de drept comun în contencios administrativ ar trebui să fie
prevăzută expres de lege, iar nu dedusă pe cale de interpretare.
În final, Curtea simte nevoia să observe că efectele sentinţei atacate se produc în limitele
învestirii, interesând aici cu precădere cauza cererii de chemare în judecată, drept care în privinţa
sentinţei nr. 728/08.05.2018 şi deciziei nr. 239/06.09.2018 rămâne ca partea interesată să
identifice, în limitele legii, remedii juridice pentru valorificarea lor.
25. Hotărâre Consiliu local de actualizare a suprafeţelor drumurilor. Lipsa dovezii
privind calitatea de bunuri de uz public a suprafeţelor incluse.
Rezumat:
Potrivit dispoziţiilor legale, inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
unității administrativ teritoriale, însușită de Consiliul Local prin hotărâre (conform atribuțiilor
stabilite prin art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001), centralizată de Consiliul Judeţean şi
trimisă Guvernului spre adoptarea unei hotărâri de apartenenţă, presupune cu prioritate ca un
anume bun ce se intenționează a fi inventariat ca atare, să fi fost declarat bun de uz sau de
interes public local prin hotărâre a Consiliului Local. Prin Hotărârea Consiliului Local prin
care s-a aprobat actualizarea suprafețelor drumurilor, s-au modificat substanțial suprafețele
atestate prin HG nr. 1357/2001, fără însă a fi declarate ca fiind bunuri de uz public. De
asemenea, preambulul hotărârii contestate nu se referă la niciuna din modalităţile prin care
bunul poate fi considerat ca aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale
pentru ca acesta să poată fi inclus mai departe în inventarul unităţii administrativ – teritoriale.
(Decizia nr. 2961 din 1 din 6.10.2018, dosar nr. 1103/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal
şi înregistrată sub nr. .../86/2018 din data de 13.03.2018, reclamantul Prefectul judeţului A. a
solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local al oraşului B., anularea Hotărârii nr.
37/15.10.2017 „privind actualizarea suprafeţelor drumurilor din satul C., oraş B., drumuri ce se
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regăsesc în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public”, adoptată de Consiliul local al
oraşului B.
Prin sentința civilă nr. 668 din 5 iunie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată acţiunea având ca obiect „anulare act
administrativ”, formulată de reclamantul Prefectul judeţului A. în contradictoriu cu pârâtul
Consiliul local al oraşului B.
Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul Prefectul Județului A., criticând-o
pentru motivul că a fost dată cu aplicarea greșită a normelor de drept material și pentru
nemotivare.
Cu privire la nemotivarea hotărârii judecătoreşti, pe care a apreciat-o ca o necercetare a
fondului cauzei, recurentul a precizat că, deşi o parte din motivele de recurs au fost expuse prin
cererea introductivă şi răspunsul la întâmpinarea depusă în cadrul soluţionării dosarului pe fond,
prima instanță nu a motivat de ce a respins toate argumentele prezentate de acesta, în condiţiile
în care a respins acţiunea ca nefondată.
A considerat că prima instanță era datoare să verifice toate aspectele de nelegalitate
invocate. În acest sens, a precizat că, potrivit dispoziţiilor art. 425 din Cod procedură civilă,
hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format
convingerea/instanţei, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care sau înlăturat cererile părţilor. În mod necesar, o hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în
motivarea sa, argumentele pro şi contra care au format, în fapt şi în drept, convingerea instanţei
cu privire la soluţia pronunţată, argumente care, în mod necesar trebuie să se raporteze, pe de o
parte la susţinerile şi apărările părţilor, iar pe de altă parte, la dispoziţiile aplicabile raportului
juridic dedus judecăţii, în caz contrar, fiind lipsită de suport probator şi legal, pronunţarea cu
nerespectarea art. 425 alin. (1) lit. b) Cod procedură civilă. Motivarea este aşadar, un element
esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, o garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului
de justiţie, precum şi o premisă a exercitării corespunzătoare de către instanţa superioară a
atribuţiilor de control judiciar de legalitate şi temeinicie.
Cu referire la motivarea din considerente pe care a apreciat-o ca o necercetare a fondului
problemei dedusă judecăţii, recurentul a învederat că şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului
subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru respectarea art. 6 paragraf 1 din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi arată că dreptul la un proces echitabil nu poate fi
considerat efectiv decât dacă susţinerile părţilor sunt examinate de către instanţă, aceasta având
obligaţia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă
sau cel puţin de a le aprecia.
A opinat că, în cauză, motivarea hotărârii judecătoreşti este sumară, nu conține situaţia de
fapt reţinută în baza probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale incidente, nici nu au fost
indicate argumentele pentru care au fost înlăturate apărările sale şi că a soluția a fost dată fără
examinarea efectivă a unor probleme esenţiale supuse analizei instanţei. Totodată, instituția
recurentă a criticat sentința pe motiv că aceasta nu corespunde exigenţelor dispoziţiilor legale
menţionate, întrucât lipsa de consistenţă a considerentelor face imposibilă exercitarea controlului
judiciar. Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut,
aceasta trebuind să fie clară, concisă şi concretă în concordanţă cu probele şi actele de la dosar.
A precizat că îndatorirea de a motiva hotărârea, în mod clar, convingător şi pertinent, constituie o
garanţie în faţa arbitrariului şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a putea exercita real
controlul judecătoresc.
Faţă de aceste motive, a solicitat instanței de control judiciar să constate că în prezentul
dosar nu au fost analizate toate susţinerile de nelegalitate ale actului administrativ prezentat de
Prefect, fapt care echivalează cu necercetarea fondului, sens în care a solicitat admiterea
recursului, în sensul anulării sentinţei nr. 668/05.06.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava.
Cu privire la aplicarea greşită a normelor de drept material, recurentul a învederat faptul
că textul vizează situaţia în care instanţa evocă norme de drept substanţial incidente situaţiei de
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fapt în cauză, dar le încalcă în litera sau spiritul lor ori le aplică greşit, consecinţă a unei
interpretări eronate. În acest sens, a arătat că, în motivarea sumară din considerente, se
precizează că această actualizare este doar o operaţiune premergătoare inventarierii diferenţelor
de teren în domeniul public ceea ce contravine cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998
precizată în considerente, dat fiind faptul că unele drumuri nu erau inventariate în domeniul
public. Acest aspect rezultă din extrasele de CF pentru poziţiile nr, 56, 70, 71, 65, 61, 60, 58, 73,
63, 54, 59, 66, 74, 69, depuse la dosarul cauzei.
Prin urmare, a învederat că aceste suprafeţe de teren nu se regăsesc în evidența scriptică a
oraşului B.
Deşi prima instanță a precizat că „până la a fi atestate ca atare prin hotărâre de Guvern,
art. 899 din Codul civil permite o înscriere provizorie a acestor diferențe în cartea funciară în
condiţiile prevăzute de lege”, instituția Prefectului Județului A. a motivat că, din înscrisurile
depuse, se poate observa că, în Cartea funciară sunt înscrise definitiv (de ex. poziţia nr. 62 din
anexa care face parte integrantă din hotărâre) chiar şi suprafeţele care nu au fost incluse în
domeniul public ci doar „actualizate" (de. ex. poziţia nr. 56, nr. topo. 36748).
A criticat că, deşi instanţa de fond a indicat prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr.
213/1998, care arată care sunt bunurile din domeniul public al localităţii, nu a indicat baza legală
care reglementează actualizarea acestor bunuri.
De asemenea, a criticat considerentul potrivit căruia „instanţa apreciază că hotărârea de
consiliu local contestată nu modifică şi nici nu completează hotărârea de guvern prin care se
atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public, ci reprezintă doar un act preparator, prin care se
aprobă diferenţele constatate în plus la măsurători”, întrucât prima instanță nu a indicat nici un
temei în drept care dă competenţă consiliului local de a actualiza bunurile imobile care se
regăsesc în inventarul domeniului public al localităţii sau care nu se regăsesc în domeniul public
al localităţii dar se actualizează prin act administrativ.
Recurentul a făcut precizarea că, prin Hotărârea nr. 37/15.10.2017, intimatul a aprobat
actualizarea suprafeţelor drumurilor din satul C., drumuri care se regăsesc deja în inventarul
bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului B., cu încălcarea prevederilor Legii nr.
213/1998 cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 548/1999 şi a Legii nr. 24/2000.
Totodată, a învederat că Hotărârea nr. 37/15.10.2017 adoptată de Consiliul Local al Oraşului B.
conţine reglementări cu caracter general, impersonale, care produc efecte erga omnes iar
destinatarii acestora sunt un număr nedeterminat de subiecţi, are caracter normativ şi
patrimonial.
Recurentul a precizat că intimatul a susţinut că, „în urma efectuării de măsurători s-au
constatat diferenţe între suprafaţa inventariată şi cea rezultată din măsurători”. Conform HG nr.
548/1999, intimatul trebuia să procedeze la modificarea/completarea coloanelor din poziţiile
hotărârii de consiliu local iniţială cu aceste diferenţe de teren.
Cu privire la susținerea intimatului potrivit căreia, „nu se poate proceda la o modificare a
inventarului domeniului public dat fiind faptul că drumurile au formă neregulată şi se află în
intravilan”, recurentul a precizat că aceasta este în contradicţie cu afirmaţia că „limitele
drumurilor sunt de regulă limite clare, precise, bine evidenţiate prin copaci seculari, fântâni, fel
de fel de construcţii, garduri cu temelii fapt ce nu pot crea dubii sau confuzii în ce priveşte limita
de proprietate. Proba elocventă a afirmaţiilor este harta întocmită de OCOT în anul 1979”. A
precizat că, în condiţiile în care această actualizare s-a efectuat în baza unui înscris din anul 1979
hotărârea iniţială de consiliu local, adoptată în baza Legii nr. 213/1998 iniţială, trebuie să
corespundă cu realitatea din teren. De asemenea, a învederat că, în baza HG nr, 401/2013 a fost
întocmită anexa nr. 9 - anexa grafică cu reprezentarea categoriilor de suprafeţe prevăzute la art. 6
alin. (2) din Legea nr. 165/2013, fiind avizată de OCPI.
Recurentul a argumentat că controlul de legalitate exercitat de către prefect asupra actelor
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale vizează respectarea a două mari
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categorii de condiţii de legalitate, prevăzute atât în actele normative în vigoare, cât şi unanim
acceptate de literatura juridică de specialitate, respectiv:
- condiţii de fond: actele administrative să fie emise cu respectarea competenţei materiale
şi a competenţei teritoriale, în condiţiile şi la termenele expres prevăzute de actele normative
care reglementează domeniul de activitate ce face obiectul măsurii adoptate de autoritatea
administraţiei publice locale;
- sub aspect de formă, actele administrative să aibă forma scrisă, dar cea care rezultă din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să conţină, atât în preambul cât şi
în dispozitiv, toate informaţiile necesare pentru a identifica autoritatea emitentă, destinatarul
actului, măsura adoptată, termenul şi condiţiile în care se execută măsura dispusă, sigiliul,
ştampila, data emiterii, etc.
Instituția recurentă a făcut mențiunea că redactarea actului administrativ trebuie să se facă
cu respectarea tehnicilor juridice care urmăresc să se asigure claritate, concizie şi eficienţă și a
subliniat faptul că, obligaţia întocmirii şi motivării constituie o cerinţă de legalitate, o garanţie a
respectării dreptului la apărare.
Exercitarea controlului de legalitate se face în baza documentelor existente la data
adoptării actului administrativ şi nu ulterioare acestuia.
A făcut precizarea că, pentru acest act administrativ nu a fost întocmit un proces verbal al
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşelor, așa cum prevede HG nr. 548/1999, iar anexa nu respectă normele tehnice prevăzute în
acest act normativ. Actul administrativ trebuie să fie întotdeauna conform cu conţinutul legii şi a
celorlalte acte normative pe care le pune în aplicare. Actul administrativ intervenind în cadrul şi
în vederea realizării activităţii executive, trebuie să fie conform cu legea pe care o pune în
aplicare cu toate celelalte acte normative. Acestea privesc organizarea executării şi executarea
legii şi sunt întotdeauna în raport de subordonare faţă de lege. Actul administrativ face parte din
categoria formelor concrete de realizare a administraţiei publice producătoare de efecte juridice.
A mai precizat faptul că actul administrativ este supus regimului juridic specific, adică regulilor
de formă şi de fond stabilite prin acte normative superioare şi exterioare, reguli care trebuie
respectate sub sancţiunea nulităţii.
A învederat instanței faptul că controlul de legalitate al unui act administrativ se face din
perspectiva legii incidente, în forma şi conţinutul pe care legiuitorul le-au dat-o.
A motivat recurentul că procedura de vot a fost viciată, în condiţiile în care, la data de
15.10.2017, doi consilieri locali, aveau încetate mandatele, prin Ordinul nr. 376/28.09.2017 şi nr.
377/28.09.2017 emise de Prefectul judeţului A., aceştia votând acest act administrativ.
Prin urmare, recurentul a apreciat că Hotărârea nr. 37/2017 nu este redactată conform
cerinţelor normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevăzute de
Legea nr. 24/2000 republicată cu modificările şi completările ulterioare; că nu sunt respectate
condiţiile de formă ale unui act administrativ cu un astfel de obiect, parte din imobile, regăsinduse şi în hotărârea de Guvern nr. 1357/2001; că a fost adoptată cu nerespectarea normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, prevăzute
de HG nr. 548/1999.
A mai argumentat recurentul că suprafaţa de 700 metri pătraţi teren, la data adoptării
actului administrativ, făcea obiectul unui contract de vânzare-cumpărare şi, prin urmare, nu poate
fi indus de consiliul local în domeniul public.
A apreciat că documentele premergătoare ce au stat la baza adoptării actului administrativ
nu reflectă realitatea, în sensul că, parte din poziţii se regăsesc şi în hotărâre de Guvern iar altele
nu au fost trecute în domeniul public al localităţii și că nu a fost respectată Legea privind
transparenţa decizională în administraţia publică.
Pentru aceste motive, instituția Prefectului Județului A. a solicitat instanței de control
judiciar admiterea recursului, casarea sentinței atacate și, în rejudecare, admiterea acțiunii
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formulate, în sensul anulării Hotărârii nr. 37/15.10.2017, adoptată de intimatul Consiliul Local al
orașului B., ca nelegală.
Intimatul Consiliul Local al Orașului B., prin întâmpinare, în susţinerea solicitării de
respingere a recursului a precizat faptul că acesta se bazează pe opinii şi păreri, şi nu pe
argumente de ordin legal, că este plin de afirmaţii contradictorii şi de trimiteri care nu au a face
cu sentinţa recurată. În acest sens, a apreciat că recursul se fundamentează pe ideea
contradictorie că sentinţa criticată ba că este motivată, ba că este motivată sumar, pentru ca
ulterior să se afirme că „motivarea hotărârii nu este o problemă de volum, ci una de esenţă de
conţinut, aceasta trebuind să fie clară, concisă şi concretă în concordanţă cu probele şi actele de
la dosar”. A considerat că această inconsecvenţă în afirmaţii se regăseşte şi în aplicarea
controlului de legalitate, interpretarea legii respectiv aprecierea îndeplinirii condiţiilor de fond şi
formă a hotărârilor locale supuse controlului fiind mai degrabă o loterie și depind de starea de
dispoziţia celui ce execută controlul sau de directivele trasate de conducerea instituţiei.
A precizat că, aşa cum a detaliat şi în faţa instanţei de fond, intabularea dreptului de
proprietate a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public şi privat al unităţii administrativ teritoriale
este o obligaţie legală ce izvorăşte din legislaţia administrativă şi fiscală dar şi una de ordin
practic impusă de crearea cadrului necesar depunerii de proiecte în interesul colectivităţii cum ar
fi generalizarea introducerii utilităţilor absolut necesare unei vieţi la standarde europene (apă şi
canalizare) şi a lucrărilor de modernizare a drumurilor.
A opinat că soluţiile impuse de Instituţia Prefectului, prin criticile aduse hotărârii anterior
promovării acţiunii şi ulterior prin acţiunea formulată sunt nefondate şi fără o finalitate practică,
întrucât procedura indicată a fi urmată este imposibil a fi pusă în aplicare. În acest sens a precizat
că nu poate fi vorba de o dublă legiferare, atât prin Hotărâre de Guvern, cât şi prin Hotărâre de
Consiliu, a aceloraşi bunuri, atâta vreme cât numele hotărârii contestate arată că instituția
intimată a procedat la o actualizare a suprafeţelor drumurilor şi nu la o modificare inventarului
domeniului public, ştiut fiind faptul că modificarea ce i-a fost recomandată nu poate fi realizată
fără extras de carte funciară. A motivat că se ajunge astfel într-un cerc vicios cu consecinţe
negative asupra dezvoltării localităţilor, aceeaşi prefectură fiind responsabilă şi de
implementarea programului de guvernare în teritoriu. Mai mult, adoptarea unei hotărâri de
consiliu prin care să se modifice o hotărâre de guvern este imposibilă din punct de vedere juridic.
A precizat că întocmirea unor schiţe distincte cu suprafaţa din inventar şi a altora cu
suprafaţa în plus sau, după caz, în minus, este imposibilă, întrucât limitele drumurilor sunt de
regulă limite clare, precise, bine evidenţiate prin copaci seculari, fântâni, construcţii, garduri cu
temelii, fapt ce nu poate crea dubii sau confuzii în ce priveşte limita de proprietate. Nici un
angajat, nici un expert nu şi-ar asuma răspunderea unor astfel de schiţe, planuri când nu a
participat la întocmirea documentaţiei ce a stat la baza inventarierii iniţiale. A menționat că toate
drumurile sunt drumuri intravilane, situate între case existente şi în anul însuşirii inventarului
domeniului public. Forma neregulată a drumurilor cu curbe, curbe de nivel, lăţimi variabile fac
practic imposibilă măsurarea lor fără mijloace tehnice performante. Cu alte cuvinte, intimatul a
arătat că recurentul pune forma înaintea fondului, solicitând schiţe în detrimentul adevărului şi
realităţii. Cu toate acestea, plusurile, după caz, minusurile, sunt certe şi reprezintă consecinţa
executării în momentul de faţă a unor măsurători stricte, cu mijloace moderne cu repere topocadastrale şi nu generice cum sunt în inventar.
A concluzionat din acest punct de vedere că nu se poate şti dacă diferenţele pe plus sau pe
minus vizează lungimea sau lăţimea, dacă la momentul inventarierii s-a măsurat doar drumul
propriu-zis sau au fost avute în vedere şi zona de protecţie a drumurilor (şanţurile), însă se
cunoaște în mod cert faptul că sunt aceleaşi drumuri din momentul inventarierii şi nu s-au lungit
prin transformări de teren agricol (indiferent de proprietar) în drum. Proba elocventă a acestor
afirmaţiilor o reprezintă, în opinia sa, tocmai harta întocmită de OCOT în anul 1979.
Intimatul a motivat că, în recursul declarat, la fel ca şi în acţiunea ce formează obiectul
fondului, Instituţia Prefectului bate monedă pe prevederi stricte de formă şi nu pe prevederi de
128

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

ordin juridic, insistând pe faptul că HG nr. 548/1999 nu foloseşte noţiunea de actualizare, ci pe
cea de modificare, ori modificarea inventarului poate veni abia după ce Consiliul îşi însuşeşte
diferenţele, realizează intabularea drumurilor în discuţie.
A făcut precizarea că recurentul omite a face vorbire de prevederile Legii 7/1996 a
cadastrului şi publicităţii imobiliare lege care, la art.41 alin.5 prevede că „în cazul imobilelor
proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în
baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al
bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, însoţite de un înscris, emis de către
conducătorul instituţiei publice centrale sau locale care solicită înscrierea, în calitate de titular al
dreptului real corespunzător proprietăţii publice, care confirmă identitatea dintre imobilul din
documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat”, (alineat modificat prin art.
XVIII pct. 6 din O. U.G. nr, 98/2016, astfel cum a fost modificată prin art. unic pct. 8 din Legea
nr. 11l/2017, în vigoare de la 29 mai 2017).
A făcut precizarea că se poate observa faptul că textul de lege indicat a intrat în vigoare
ulterior textelor de lege invocate de către recurent şi a adreselor invocate în motivarea acţiunii.
Pe cale de consecinţă, intimatul a apreciat că este vorba de situaţia imposibilităţii indicării
identităţii dintre imobilul nominalizat în inventar, respectiv în Monitorul Oficial, şi imobilul
măsurat dar, prin lucrarea complexă şi deosebit de costisitoare întreprinsă, respectiv cea de
măsurare în vederea intabulării a tuturor drumurilor publice de pe suprafaţa UAT, se încearcă
evitarea oricărei posibilităţi de a greşi sau omite. A afirmat acest lucru având în vedere
caracteristicele fundamentale ale unui bun public: inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil.
Intimatul a reiterat unele din susținerile cuprinse în întâmpinarea depusă la dosarul de
fond al cauzei, la filele 154-157, și, la fel ca și în fața instanței de fond, a solicitat instanței de
recurs suspendarea judecării cauzei până la finalizarea acțiunii în revendicare formulate de
autoritatea locală, în contradictoriu cu numita D.
Intimatul a apreciat că lipsa unor drumuri din evidenţa scriptică nu schimbă caracterul
bunului, nu poate aduce vreo atingere caracterului inalienabil, imprescriptibil şi insesizabil a
bunului, noţiunea de actualizare acoperind în acest mod şi orice scăpare sau identificare în raport
cu realitatea faptică demonstrată prin măsurători de specialitate.
A considerat că hilaritatea acţiunii şi implicit a recursului rezidă şi din faptul că, la nivel
naţional se derulează, pe fonduri europene, programul de cadastru funciar gratuit, încercându-se
astfel crearea unei evidenţe clare a terenurilor, iar Instituţia Prefectului îngreunează încercarea
unei instituţii publice de a-şi face o evidenţă reală a drumurilor.
A precizat intimatul că acţiunea şi recursul nu au adus nici o critică modului cum este
redactat preambulul sau dispozitivul hotărârii din cuprinsul ei, identificându-se autoritatea
emitentă, destinatarul actului, măsura adoptată, condiţiile în care se execută măsura dispusă,
sigiliul, data emiterii. A opinat că se poate concluziona că toată dezbaterea făcută pe această
temă are doar rostul deturnarea atenţiei celor ce ar urma să analizeze cele scrise.
Îndeplinirea criteriilor de fond şi formă detaliate în recurs trebuie analizate din
perspectiva libertăţii autorităţii locale de a legifera în cadrul sus-amintit şi nu utilizarea unor
şabloane, cutume impuse de cel ce exercită tutela administrativă.
A considerat că mai grav este faptul că aceste practici sunt invocate după adoptarea unor
acte, Instituţia Prefectului neglijând obligaţiile ce decurg din art.2 alin.2 lit. h din HG nr.
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, respectiv o îndrumare metodologică reală, pe teme de actualitate şi nu pe clipuri
televizate ale secretarilor unităţilor administrative - teritoriale şi mai ales pe cele ale art. 11 din
Legea nr. 340/2004 care prevăd că între prefecţi pe de o parte, consiliile locale şi primar, nu
există raporturi de subordonare.
Cu privire la critica vizând lipsa unui proces verbal al comisiei de specialitate, intimatul a
învederat că recurentul omite a arăta că Primăria unui orăşel nu dispune de personalul care să
formeze comitete şi comisii, nu dispune de specialişti, motiv pentru care contractează servicii ale
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acestora, la data adoptării hotărârii executivul local lucrând cu un total de 10 angajaţi
(funcţionari publici şi contractuali).
Deşi prin definiţie recurentul ar trebui să fie garant al respectării legii în judeţ, intimatul a
apreciat că, în prezentul dosar, acesta încalcă normele de procedură, invocând în faza recursului
aspecte de care avea ştiinţă şi puteau fi invocate în faţa fondului.
A mai apreciat că aşa-pretinsa viciere a procedurii de vot este tot o găselniţă a
recurentului, întrucât art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale precizează
clar care este cvorumul minim necesar pentru adoptarea unei hotărâri, în speță minimul de 2/3
din numărul consilierilor locali în funcţie, fiind asigurat indiferent dacă el este calculat din 16
consilieri sau din 14 consilieri, problema încetării mandatului a doi consilieri afectând nu doar
numărul de voturi valabil exprimate, ci şi numărul de consilieri la care se face raportarea
respectivă în funcţie. În ambele cazuri, cu sau fără votul celor 2 consilieri, hotărârea este validă,
l5 voturi ori 13 voturi fiind mult mai mult decât minimul necesar.
A învederat că obiectul dosarului îl reprezintă în fond Hotărârea 37/15.10.2017, ori în
conţinutul acesteia nu se specifică numărul de voturi întrunit pentru a vicia hotărârea.
Pentru aceste aspecte, intimatul a solicitat instanței respingerea recursului ca nefondat.
Prin răspunsul la întâmpinare formulat, recurentul a apreciat că argumentele prezentate de
către intimat prin întâmpinare nu se identifică pe motivele de recurs invocate.
A precizat că, raportat la baza legală invocată prin recursul formulat, ca fiind nesocotite
prin soluţia dată de către instanţa de fond, considerată nelegală, nu se aduce prin întâmpinare,
nici un argument verosimil.
A menționat că, potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 cu modificările şi
completările ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este
alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public
local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes public naţional ori judeţean”, iar conform art. 21 alin. (1) din acelaşi act
normativ, „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativteritoriale se întocmeşte şi se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de
preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de persoanele delegate de către aceştia”.
Aşadar, dispoziţiile legale nu fac referire la necesitatea emiterii unei hotărâri de consiliu
local care să aprobe actualizarea suprafeţelor drumurilor ce se regăsesc în inventarul bunurilor ce
aparţin domeniul public al oraşului B.
De asemenea, recurentul a redat conținutul art. VII - X din anexa nr. 1, care face parte
integrantă din HG nr. 548/1999.
Prin întâmpinare se precizează:
Drumurile se regăsesc în inventarul domeniului public.
Cu privire la această susținere, recurentul a precizat că, prin urmare, se confirmă cele
prezentate în cererea de recurs, în sensul că, drumurile înscrise în anexă sunt incluse în două acte
administrative, respectiv hotărâre de Guvern şi hotărâre de consiliu local. Mai mult, printr-o
hotărâre de consiliu local nu se poate actualiza o hotărâre de Guvern.
A învederat instanței că este ilegal să se precizeze în conţinutul hotărârilor de consiliu
local faptul că, prin acestea se actualizează/se modifică/se completează, după caz, anexele la
hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public al UAT. O hotărâre a consiliului local poate
modifica şi/sau completa numai o hotărâre de consiliu local anterioară.
2. În urma efectuării de măsurători s-au constatat diferenţe între suprafaţa inventariată şi
cea rezultată din măsurători. Răspunzând la această susținere, recurentul a arătat că, potrivit HG
nr. 548/1999, consiliul local al oraşului B. trebuia să procedeze la modificarea/completarea
coloanelor din poziţiile hotărârii de consiliu local iniţială cu aceste diferenţe de teren.
3. Nu se poate proceda la o modificare a inventarului domeniului public dat fiind faptul
că drumurile au formă neregulată şi se află în intravilan este în contradicţie cu afirmaţia că,
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limitele drumurilor sunt de regulă limite clare, precise, bine evidenţiate prin copaci seculari,
fântâni, fel de fel de construcţii, garduri cu temelii fapt ce nu pot crea dubii sau confuzii în ce
priveşte limita de proprietate. Proba elocventă a afirmaţiilor este harta întocmită de OCOT în
anul 1979. În combaterea acestei susțineri, a motivat că, în condiţiile în care această actualizare
s-a efectuat în baza unui înscris din anul 1979, hotărârea iniţială de consiliu local, adoptată în
baza Legii nr. 213/1998 iniţială, trebuie să corespundă cu realitatea din teren.
4. Acţiunea de contencios formulată se întemeiază pe condiţii de formă şi nu pe prevederi
strict de ordin juridic. A apreciat că această afirmaţie este neverosimilă, în conţinutul cererii de
recurs făcându-se referire şi la prevederi legale încălcate, recursul fiind motivat şi în drept. S-a
omis a se face vorbire de Legea nr. 7/1996 în prezenta acţiune. A arătat că, tocmai în aplicarea
Legii nr. 7/1996, înscrierea în Cartea Funciară se putea face în baza hotărârii de Guvern de
atestare a domeniului public al oraşului B. Prin intermediul instituţiei Prefectului Județului s-a
luat la cunoştinţă de faptul că, pe o porţiune din drum, este intabulată o persoană fizică. A
considerat recurentul că afirmaţia nu este verosimilă, în condiţiile în care primarul şi secretarul
localităţii i-au comunicat extrasele de CF, cu adresa nr. 10497/10.l1.2017 depusă la dosar.
Prin urmare, a precizat că se confirmă faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.
37/2017, s-a inclus un teren, ce aparţine unei persoane fizice. A argumentat că faptul că, la acesta
dată este introdusă acţiune la instanţa de judecată în contradictoriu cu această persoană, nu
prezintă relevanţă, în condiţiile în care, la data iniţierii şi adoptării Hotărârii nr. 37/2017, o
persoană fizică era înscrisă în CF nr. 32140.
Exercitarea controlului de legalitate se face în baza documentelor existente la data
adoptării actului administrativ şi nu ulterioare acestuia.
A apreciat că cererea de suspendare a soluţionării prezentei cauze este neîntemeiată și a
solicitat instanței respingerea acesteia, întrucât Consiliul local trebuia să promoveze acţiunea în
revendicare şi ulterior să procedeze la modificarea inventarului domeniului public cu privire la
această poziţie şi nu să actualizeze acest inventar, cu încălcarea condiţiilor de fond şi formă.
Recurentul a subliniat faptul că, dacă s-ar fi respectat Legea nr. 52/2003 republicată, D. şi
E. ar fi avut posibilitatea de a se prezenta la şedinţa de Consiliu Local din data de 15.10.2017,
care a fost publică, pentru a prezenta consilierilor locali, situaţia reală din teren.
De asemenea, a solicitat ca proba cu expertiză topo-cadastrală, solicitată de intimat, să fie
respinsă, întrucât în acţiunile de contencios administrativ aceasta este inadmisibilă, dat fiind şi
motivarea cererii de chemare în judecată, precum şi a recursului,
A precizat că pentru acest act administrativ nu a fost întocmit un proces verbal al comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, aşa
cum prevede HG nr. 548/1999, iar anexa nu respectă normele tehnice prevăzute în acest act
normativ.
Recurentul a solicitat instanței să constate că Sentinţa nr. 668/05.06.2018, pronunţată de
Tribunalul Suceava - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a fost dată cu aplicarea greşită a
normelor de drept material şi este nemotivată, sens în care a solicitat admiterea recursului,
casarea sentinţei, iar în rejudecare, admiterea acţiunii de contencios administrativ formulată şi
anularea, ca nelegală, a Hotărârii nr. 37/15.10.2017, adoptată de Consiliul Local al oraşului B..
Analizând actele și lucrările dosarului în raport de dispozițiile legale aplicabile cauzei
și motivele de recurs invocate, Curtea constată că recursul este întemeiat, pentru următoarele
motive:
Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 6 Cod procedură civilă:
Primul motiv de nelegalitate invocat de recurentă se referă la pronunțarea hotărârii
recurate cu încălcarea dispozițiilor art. 261 pct. 5 Cod procedură civilă și poate fi încadrat în
motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă.
Conform art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă, casarea unei hotărâri se poate cere
„când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive
contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei” .
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Curtea apreciază că acest text trebuie interpretat în coroborare cu cel cuprins în art. 425
alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă potrivit căruia ,,Hotărârea va cuprinde: b)
considerentele, în care se vor arăta obiectul cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, expunerea
situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe
care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru
care s-au înlăturat cererile părţilor”.
Obligaţia instanţei de a-şi motiva hotărârea adoptată, consacrată de dispoziţiile enunţate,
are în vedere stabilirea în considerentele hotărârii a situaţiei de fapt, încadrarea în drept, punctul
de vedere al instanţei faţă de fiecare argument relevant, şi, nu în ultimul rând, raţionamentul
logico-juridic care a fundamentat soluţia adoptată.
În practica judiciară s-a statuat că judecătorii sunt datori să arate în cuprinsul hotărârii
motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-au format convingerea, cum şi cele pentru care sau înlăturat cererile părţilor.
Motivarea hotărârii este necesară pentru ca părţile să cunoască motivele ce au fost avute
în vedere de către instanţă în pronunţarea soluţiei, iar instanţa ierarhic superioară să aibă în
vedere, în aprecierea legalităţii şi temeiniciei hotărârii, şi considerentele pentru care s-a pronunţat
soluţia.
Curtea constată că motivarea instanţei privind soluţia dată este concludentă în raport de
obiectul cererii analizate, aşa încât apreciază că nu este dat motivul de casare prevăzut de art. 488
pct. 6 Cod procedură civilă.
Motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 8 Cod procedură civilă:
Analizând în continuare, argumentele din cererea de recurs, Curtea reţine că potrivit art.
488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, casarea unor hotărâri se poate cere „când hotărârea a fost
dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material”.
Textul vizează acele situaţii în care instanţa evocă normele de drept substanţial incidente
situaţiei de fapt în cauză, dar le încalcă în litera sau spiritul lor ori le aplică greşit, consecinţă a
unei interpretări eronate.
Potrivit art. 858 Cod civil ,,Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține
statului sau unei unități administrativ teritoriale asupra bunurilor care, prin natura sau prin
declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul din
modurile prevăzute de lege.”
Art. 863 Cod civil stabilește că ,, Dreptul de proprietate publică se dobândeşte”:
a) prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii;
b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;
c) prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin
voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public;
d) prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa
dobânditorului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia
sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în
condiţiile legii;
f) prin alte moduri stabilite de lege”.
Aceste dispoziţii se coroborează cu cele ale art. 120 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
potrivit cărora ,,Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau
de interes public naţional” .
Pe de altă parte, conform art. 3 alin. 1 si 4 din Legea nr. 213/1998: ,,Domeniul public este
alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care
face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura
lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativteritoriale prin modurile prevăzute de lege” și ,,Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al
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municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau
de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate
prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
In același timp, potrivit art. 122 din Legea nr. 215/2001: „Toate bunurile aparţinând
unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene
li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport
asupra situaţiei gestionării bunurilor.”
Conform art. 21 din Legea nr. 213/1998: „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special
constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al
municipiului Bucureşti sau de primari. Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se
însuşesc, după caz, de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de
consiliile locale. Inventarele astfel însuşite se centralizează de consiliul judeţean, respectiv de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să
se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local.”
Din aceste dispoziții legale rezultă că inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public al unității administrativ teritoriale, însușită de Consiliul Local prin hotărâre (conform
atribuțiilor stabilite prin art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001), centralizată de Consiliul
Judeţean şi trimisă Guvernului spre adoptarea unei hotărâri de apartenenţă, presupune cu
prioritate că un anume bun ce se intenționează a fi inventariat ca atare, să fi fost declarat bun de
uz sau de interes public local prin hotărâre a Consiliului Local.
În situaţia de faţă se constată că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2017, prin care sa aprobat actualizarea suprafețelor drumurilor din satul C., s-au modificat substanțial suprafețele
atestate prin HG nr. 1357/2001, fără însă a fi declarate ca fiind bunuri de uz public.
Din lectura preambulului hotărârii contestate nu reiese niciuna din modalităţile prin care
bunul poate fi considerat ca aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale
pentru ca acesta să poată fi inclus mai departe în inventarul orașului B.
Or, conform notelor explicative ale Anexei Nr. 4 la HG nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor actele de proprietate sau alte acte doveditoare
(hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donaţie etc.) sunt esențiale pentru întocmirea
inventarului.
Din punct de vedere procedural, hotărârea contestată nu poate produce efecte sub aspectul
dovedirii dreptului de proprietate, nici pentru faptul că aceasta nu a fost atestata de Guvern prin
hotărâre, astfel încât suprafaţa menţionată să poată fi considerată ca făcând parte din bunurile
domeniului public de interes local.
Așadar, pârâtul nu se poate prevala de dispozițiile art. 41 alin.5 din Legea nr. 7/1996 așa
cum a fost modificată prin OUG/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2017, potrivit
cărora „În cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de
pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, însoţite de
un înscris, emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale care solicită
înscrierea, în calitate de titular al dreptului real corespunzător proprietăţii publice, care confirmă
identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat”,
tocmai pentru faptul că înscrierea în cartea funciară, cu caracter definitiv, s-a făcut cu
nerespectarea acestor dispoziții, mai precis fără existența actelor de proprietate sau hotărâre de
guvern care atestă inventarul centralizat al bunurilor.
Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că instanța de fond a făcut o eronată
aplicare a dispozițiilor legale aplicabile cauzei, și ca urmare, în temeiul art. 496 Cod procedură
civilă și art. 20 din Legea nr. 554/2004 va admite recursul, va casa sentința recurată, și în
rejudecare va admite acțiunea și va anula Hotărârea nr. 37/15.10.2017 a Consiliului Local B.
133

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

26. Organizaţie profesională. Calitate procesuală activă în litigiile ce decurg din
legislaţia muncii, privind membrii organizaţiei. Dovada calităţii de reprezentant
Rezumat:
Chiar dacă art. 1 din Lg. nr. 62/2011 nu enumeră în mod expres organizațiile
profesionale în sfera noțiunii de organizații sindicale, acesta este aplicabil pentru identitate de
rațiune și acestora, având în vedere că forma și scopul constituirii acestora corespunde cu sfera
noțiunii de sindicat definită de art. 1 lit. w din Lg. nr. 62/2011, potrivit căruia sindicatul este o
formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării
intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul. Prin urmare,
organizaţia profesională nu trebuie să facă dovada calității de reprezentant potrivit dreptului
comun pentru a introduce cererea de chemare în judecată în numele membrilor săi, deoarece
chiar reclamantul are calitate procesuală activă, și nu de mandatar, potrivit normelor legale
speciale date de art. 28 din Lg. nr. 62/2011.
(Decizia nr. 3053 din 19 noiembrie 2018, dosar 368/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Tribunalului Botoşani Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 08.02.2018, reclamantul Corpul Naţional al
Poliţiştilor, prin Consiliul Teritorial din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră A.,
prin preşedinte B., în numele şi pentru membrii organizaţiei profesionale, respectiv C. ș.a. în
contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, au solicitat obligarea
pârâtului la acordarea în salariul de bază a cuantumului sporului de fidelitate reclamanţilor poliţişti, care au îndeplinit condiţiile de vechime ulterior datei de 31.12.2009 şi îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării, având
aceeaşi vechime cu ale poliţiştilor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de spor de
fidelitate de pana la 20%, conform art. 1 şi art. 5 alineatele (11) şi (l2) din OUG nr. 83/2014
aprobată prin Legea nr.71/2015; obligarea pârâtului la actualizarea sumelor cu coeficientul de
inflaţie, de la data naşterii dreptului până la plata lor efectivă către reclamanţi; obligarea
pârâtului la plata dobânzii legale care să fie calculată de la dat introducerii acţiunii şi până la
plata efectivă, cu cheltuieli de judecată.
Prin întâmpinarea depusă în cauză, pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Iaşi a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a Corpului Naţional al Poliţiştilor Consiliul Teritorial din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră A., excepţia lipsei
calităţii procesuale active a C.N.P Consiliul Teritorial din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră A. şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune cu consecinţa respingerii
acţiunii ca prescrisă pentru perioada anterioară datei de 05.-02.2015, iar pe fond a solicitat
respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.
La data de 27.03.2018, prin intermediul registraturii, reclamantul D. a depus o cerere,
prin care a arătat că solicită a se lua act de renunţarea sa la judecată în prezentul dosar, având în
vedere că în prezent nu mai are calitatea de membru în cadrul CNP, Consiliul Teritorial din
cadrul STPF, urmând a solicita dreptul pe calea unei acţiuni separate.
Prin sentinţa nr. 401 din 23 mai 2018 Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Corpului
Naţional al Poliţiştilor, şi pe cale de consecinţă, a anulat cererea de chemare în judecată
formulată de reclamantul Corpul Naţional al Poliţiştilor - prin Consiliul Teritorial din Cadrul
Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră A., în numele şi pentru membrii săi.
Împotriva acestei sentinţe, Corpul Naţional al Poliţiştilor - prin Consiliul Teritorial din
cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră A. în numele membrilor şi a semnatarilor,
criticând-o pentru nelegalitate.
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A susţinut că prin sentinţa atacată membrii semnatari au fost în mod direct lezaţi pentru
obţinerea drepturilor solicitate; că în eventualitatea menţinerii soluţiei instanţei de fond, aceştia
au deschisă doar calea formulării cererii doar în nume personal de către fiecare membru.
Pe fondul cauzei, a precizat că semnatarii tabelelor anexate, au fost şi sunt funcţionari
publici cu statut special - poliţişti - care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ITPF.
A arătat că până la data de 31.12.2009, salarizarea poliţiştilor s-a făcut în baza
prevederilor O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, act normativ care
cuprindea mai multe sporuri, sporuri care nu s-au mai regăsit în actele normative ulterioare datei
de 31.12.2009, iar raportat la vechimea avută în funcţie, fiecare membru trebuia să beneficieze
de spor de fidelitate în procentul stabilit prin Ordinul nr.1076/2005, spor ce trebuia să fie acordat
la nivel maxim în conformitate cu prevederile Legii nr.71/2015, cât şi a Deciziei nr. 32/2015 a
Curţii Constituţionale.
A considerat că modul de acordare a acestui spor a creat discriminare între membrii săi,
cât şi faţă de celelalte categorii de personal care sunt salarizaţi sub imperiul aceloraşi acte
normative, acest spor fiind inclus în salariul de bază la data de 31.12.2009 conform OG.
nr.1/2010 şi nemairegăsindu-se în actele normative ulterioare privind salarizarea poliţiştilor.
A susţinut că începând cu data de 01.01.2010, drepturile salariale au fost raportate la
salarizarea avută în plată la data de 31.12.2009; că poliţiştii reclamanţi, deşi au beneficiat de
sporul de fidelitate într-un anumit procent, în funcţie de vechimea în instituţiile din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar, poliţist, funcţionar
public şi personal contractual, conform art. 5.1. din Ordinul M.A.I. nr.132/09.02.2004 acesta a
fost plafonat la valoarea cuantumului avut la data de 31.12.2009, nemaiputând beneficia ulterior
de modificarea procentelor, la momentul îndeplinirii condiţiilor de vechime, ca şi ceilalţi
poliţiştii, cu vechime mai mare; că această situaţie a dus la imposibilitatea ca aceştia să
beneficieze, după data de 31.12.2009, de drepturile salariale similare privind sporul de fidelitate
(în funcţie de vechime), acordate unui poliţist cu aceeaşi vechime în muncă, căruia, la data de
31.12.2009, i-a fost introdus în salariul de bază sporul de fidelitate de până la 20 %, procentul
maxim pentru vechime de peste 20 de ani.
Astfel, având în vedere prevederile art.5 alin. (1) cu alin. (11) din OUG nr. 83/2014,
poliţiştii care au îndeplinit condiţiile de vechime în instituţiile din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi personal
contractual, ulterior datei de 31.12.2009, încadraţi în aceeaşi unitate, având aceeaşi vechime cu
ale poliţiştilor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de spor de fidelitate de 20 %, se află
în situaţii similare - de vechime, trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi salariale începând cu
data de 06.04.2015, când a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 71/2015 pentru
aprobarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice.
A apreciat că în conformitate cu prevederile Legii nr.71/2015 şi OUG nr.57/2015, acte
normative care au stabilit salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, rezultă
că membrilor săi trebuie să li se acorde sporul de fidelitate în procentul corespunzător, aşa cum a
fost el stabilit prin Ordinul M.A.I. 1076/2005.
Cât priveşte plata dobânzii legale, a menţionat 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 la momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi, în lipsă, în cel prevăzut
de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.
Cu referire la actualizarea cu indicele de inflaţie, a considerat că aceasta se justifică prin
necesitatea unei corelaţii a salariului real cu salariul nominal de care ar trebui să beneficieze
membrii săi - în calitate de reclamanţi, la momentul în care angajatorul ITPF Iaşi datora
drepturile salariale pretinse şi momentul în care aceste sume vor putea intra efectiv în
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patrimoniul reclamanţilor, ştiut fiind că funcţia principală a indexării este atenuarea efectelor
inflaţiei asupra nivelului de trai.
Cu privire la plata dobânzii legale calculată asupra sumelor reprezentând diferenţe
salariale, începând cu data introducerii acţiunii şi până la data plăţii efective, a invocat
prevederile art. 1489 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod civil şi Decizia nr. 2 a Înaltei
Curţii de Casaţie şi Justiţie pronunţată în dosarul cu nr.21/2013.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate cu trimiterea cauzei spre
rejudecare la instanţa de fond.
În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct.4,5 şi 6 Cod proc. civilă.
Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat şi menţinerea
sentinţei atacate, ca legală şi temeinică iar în caz contrar, restituirea cauzei spre competentă
soluţionare instanţei de fond, respectiv Tribunalul Botoşani.
A invocat excepţia nemotivării recursului, apreciind că în motivarea recursului declarat,
recurentul reiterează motivele invocate în acţiunea în contencios administrativ cu care a investit
Tribunalul Botoşani; că recurentul trebuia să indice în concret care sunt motivele de nelegalitate
invocate, raportat la cazurile de casare prevăzute la art. 488 Cod procedură civilă, respectiv să
justifice lămurit considerentele în baza cărora cere desfiinţarea hotărârii.
Excepţia de nulitate pentru nemotivare astfel invocată a fost respinsă de instanţă prin
practica la termenul de astăzi.
Pe fondul cauzei, a arătat că acţiunea formulată de Corpul Naţional al Poliţiştilor - Biroul
Teritorial din cadrul S.T.P.F. A. este întemeiată pe Legea nr.62/2011 - Legea dialogului social,
însă din coroborarea prevederilor art.49 alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului
cu prevederile art.2 şi art.9 alin.2 din H.G. nr.1305/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Corpului Naţional al Poliţiştilor, această organizaţie nu este una sindicală, ci una profesională; că
nici în acţiunea iniţială, nici în cererea de recurs Corpul Naţional al Poliţiştilor - Biroul Teritorial
S.T.P.F. A. nu a indicat exact prevederea legală care îi conferă calitate procesuală activă.
A apreciat că dovada calităţii de reprezentant a Corpului Naţional al Poliţiştilor trebuie să
respecte prevederile art. 80 - 89 Cod proc. civilă şi că deşi i s-a pus în vedere reprezentantului
C.N.P. prezent în instanţă în data de 18.04.2018, acesta nu a făcut dovada că semnatarii tabelelor
anexate acţiunii au împuternicit C.N.P. - Biroul Teritorial S.T.P.F. A. să-i reprezinte în instanţă
în prezenta acţiune.
A precizat că conform pct. 1 din Nota la Anexa nr. IV/l A la Legea - cadru nr. 330/2009,
în coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi corespunzători salariilor funcţiilor de bază ai
funcţionarilor publici cu statut special, sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizaţia de
dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii şi sporul
de fidelitate; că ulterior, prin actele normative succesive care reglementează salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, sporul de fidelitate a fost menţinut în salariul de funcţie;
că începând cu data de 01.01.2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 5 din Legea nr. 285/2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit clin fonduri publice, „(5) în salariul de
bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de
bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legiicadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută
lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter
tranzitoriu, acordate potrivii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 privind unele
măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare...''; că
prin actele normative succesive care au reglementat salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 inclusiv în prezent, cuantumul brut al salariilor de
funcţie a fost menţinut la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2011, decembrie 2012,
decembrie 2013, decembrie 2014, decembrie 2015, decembrie 2016, în măsura în care personalul
136

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; că la stabilirea drepturilor salariale ale poliţiştilor,
au fost avute în vedere cuantumuri ale drepturilor salariale care se acordau la data de 31.12.2009.
Astfel, în aceste condiţii, începând cu data de 01.01.2010, sporul de fidelitate nu a mai
fost acordat, sumele aferente fiind „îngheţate" la nivelul lunii decembrie 2009.
În consecinţă, poliţiştii beneficiază în prezent de sporul de fidelitate avut la data de
31.12.2009, fără a beneficia de actualizarea acestui spor.
În fine, a invocat Deciziile nr. 108 din 14 februarie 2006, nr. 693 din 17 octombrie 2006,
nr.728 din 24 octombrie 2006 şi nr.1601 din 9 decembrie 2010, prin care Curtea Constituţională
a constatat că sporurile, premiile şi alte stimulente, acordate demnitarilor şi altor salariaţi, prin
acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale,
consacrate şi garantate de Constituţie.
Prin răspunsul la întâmpinare, recurentul-reclamant a reiterat susţinerile din cererea de
recurs, precizând că examinarea solicitată se referă strict la excepţia lipsei de reprezentant pentru
membrii Corpului Naţional al Poliţiştilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră;
că calitatea de reprezentat şi calitatea procesuală activă a Corpului Naţional al Poliţiştilor trebuie
reţinută prin prisma faptului că în cauză, calitatea de reclamanţi o au toţi poliţişti menţionaţi în
tabelele anexă la cererea de chemare în judecată şi că Corpul nu a făcut altceva decât să dea curs
mandatului pe care reclamanţii i l-au dat, prin faptul semnării în mod individual a acelor tabele,
lucrând în mod explicit, în numele si pentru apărarea intereselor acestora.
Examinând recursul formulat, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin.1
pct. 5 și pct.8 C.p.c., Curtea constată următoarele:
Recurentul a susținut în esență aplicarea greșită a dispozițiilor procedurale de către
instanța de fond cu prilejul analizării excepției lipsei dovezii calității de reprezentant a acestuia.
Referitor la susținerea recurentului, curtea reține că aceasta este întemeiată.
Astfel, se constată că reclamantul Corpul Național al Polițiștilor a formulat în numele și
pentru membrii săi, indicați în anexa la cererea de chemare în judecată, obligarea Inspectoratul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră la acordarea sporului de fidelitate la nivelul indicat.
Potrivit art. 80C.pr.civ. ”Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin
reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară”, însă, în cauză nu este
incidentă reglementarea din materia reprezentării.
Conform art. 28 din Lg. nr. 62/2011: (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile
membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele
colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind
raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de
jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organizaţiile sindicale au dreptul de
a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele
membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acţiunea nu va putea fi
introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunţă la
judecată în mod expres.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi (2), organizaţiile sindicale au
calitate procesuală activă.
Or, calitatea procesuală activă recunoscută organizațiilor sindicale este dată și în cazul
reclamantului din prezenta cauză, chiar dacă acesta are statutul unei organizații profesionale,
deoarece art. 1 din Lg. nr. 62/2011 definește organizaţie sindicală ca fiind o denumire generică
pentru sindicat, federaţie sau confederaţie sindicală, care se constituie pe baza dreptului de
liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele
colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele,
tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor
profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi.
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Chiar dacă textul legal menționat anterior nu enumeră în mod expres organizațiile
profesionale în sfera noțiunii de organizații sindicale, acesta este aplicabil pentru identitate de
rațiune și acestora, având în vedere că forma și scopul constituirii acestora corespunde cu sfera
noțiunii de sindicat definită de art. 1 lit. w din Lg. nr. 62/2011, potrivit căruia sindicatul este o
formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării
intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.
Prin urmare, se constată că reclamantul nu trebuia să facă dovada calității de reprezentant
potrivit dreptului comun pentru a introduce cererea de chemare în judecată în numele membrilor
săi deoarece chiar reclamantul are calitate procesuală activă, și nu de mandatar, potrivit normelor
legale speciale arătate.
Față de cele reținute mai sus, admiterea excepției lipsei dovezii calității de reprezentant de
către instanța de fond este contrară dispozițiilor legale menționate, fiind dat motivul de casare
prev. de art. 488 pct. 5 C.pr.civ.
În consecință, se constată că hotărârea recurată a fost pronunțată cu încălcarea regulilor de
procedură a căror nerespectare atrage nulitatea, motiv pentru care Curtea urmează să admită
recursul și să caseze sentința atacată.
Întrucât pronunțarea soluției s-a realizat, fără cercetarea pe fond a cauzei, văzând
prevederile art. 496 alin. 2 C.p.c. şi art. 20 din Legea nr. 554/2004 modif., Curtea va trimite
cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, în vederea analizării tuturor susținerilor și apărărilor
formulate de părți.
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CONTENCIOS FISCAL
1. Societate comercială. Reprezentarea în judecată
Rezumat:
Conform art. 85 alin. 3 C.pr.civ. împuternicirea de a reprezenta o persoană juridică dată
unui avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi
exercitare a profesiei. Decizia asociatului unic al societăţii prin care este împuternicit asociatul
unic să reprezinte societatea pentru încheierea unui contract de asistenţă juridică nu produce
efecte juridice în cauză sub aspectul reprezentării societăţii reclamante întrucât, pe de o parte,
acesteia nu i s-a asigurat publicitatea prin înscrierea în registrul comerţului, iar pe de altă
parte, societatea este reprezentată doar prin administratorul numit prin actul constitutiv sau de
adunarea generală cu asigurarea publicităţii corespunzătoare pentru a fi opozabilă terţilor.
(Decizia nr. 571 din 30.01.2018, dosar nr. 11178/193/2016)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 27.07.2016,
reclamanţii SC A. SRL şi B., în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C. au solicitat anularea a şase
acte administrativ-fiscale emise de aceasta, respectiv: adresa nr. IV/2.406/23.11.2015, adresată
reclamantei persoană juridică, adresa nr. IV/2.406/23.11.2015 adresată reclamantului persoană
fizică, raportul de inspecţie fiscală nr. F.BT 291/25.11.2015, decizia de impunere nr. F – BT
368/25.11.2015, dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.
IV/7.697/27.11.2015, anunţul individual nr. IV/2.457/02.12.2015.
Prin Sentinţa nr. 7006/2016, Judecătoria Botoşani a trimis cauza spre competentă
soluţionare Tribunalului Botoşani, reţinându-se că, deşi cererea expediată prin poştă a fost
adresată Tribunalului Botoşani, aceasta, din eroare, a fost primită pe rolul Judecătoriei Botoşani,
care a dispus citarea părţilor.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II- a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, primind termen de judecată la data de 11.01.2017.
Prin sentinţa nr. 147 din 1 februarie 2017, Tribunalul Botoşani a anulat acţiunea, pentru
lipsa puterii de reprezentare a titularilor acţiunii formulată de reclamanţii SC A. SRL şi B. în
contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice C.
Împotriva acestei sentinţe, pe care au criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, în
termen legal, au promovat recurs reclamanţii SC A. SRL şi B.
Prin Decizia nr. 1455 din data de 20 iunie 2017 a Curții de Apel Suceava, a fost admis
recursul declarat de reclamanţii A.S.R.L. şi B. şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani, Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal sub număr de dosar 11178/193/2016*.
Prin sentinţa nr.1551 din 5.10.2017 Tribunalul Botoşani a admis excepţia inadmisibilităţii
acţiunii cu privire la următoarele acte contestate: Adresa nr. IV/2406/ 23.11.2015, Raportul de
inspecţie fiscală nr. F.– BT 291/25.11.2015, Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de
inspecţie fiscală nr. IV//7697/27.11.2015 şi Anunţul individual nr. IV/2457702.12.2015 şi a
respins contestaţia formulată cu privire la aceste acte contestate, ca inadmisibilă.
A respins excepţia inadmisibilităţii raportată la tardivitatea formulării contestaţiei
administrative împotriva Deciziei de impunere nr. F – BT nr. 368/25.11.2015, ca neîntemeiată.
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A admis în parte, acţiunea formulată de reclamanţii A. S.R.L. şi B., în contradictoriu cu
pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
A anulat în parte, Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 3754 din data de 12.09.2016
emisă de pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice cu privire la soluţionarea
contestaţiei administrative a Deciziei de impunere nr. F – BT nr. 368/25.11.2015.
A obligat pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice să soluţioneze
contestaţia administrativă pe fond, cu privire la contestaţia administrativă a Deciziei de impunere
nr. F – BT nr. 368/25.11.2015.
Totodată a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către reclamanţi.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâta DGRFP prin Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice C. şi reclamanţii SC A SRL şi B.
În motivarea recursului formulat, întemeiat în drept pe dispoziţiile art.488 pct.6 şi 8
C.p.c., pârâta DGRFP prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C. a arătat în esenţă
faptul că instanţa de trimitere nu a respectat Decizia nr. 1455 din data de 20 iunie 2017
pronunţată de Curtea de Apel Suceava prin care a fost admis primul recurs declarat de
reclamanţii A. S.R.L. şi B. şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe în sensul că
tribunalul nu a analizat şi nu s-a pronunţat asupra calităţii procesuale active a reclamanţilor şi
nici cu privire la posibilitatea reprezentării convenţionale în procesul de faţă a debitoarei
reclamante. Totodată, recurenta a arătat că în cauză sunt întemeiate atât excepţia lipsei calităţii
procesuale a reclamanţilor, cât şi excepţia imposibilităţii de reprezentare în proces a reclamantei.
Reclamanţii SC A. SRL şi B. au formulat întâmpinare la recursul declarat de DGRFP Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice prin care au solicitat respingerea acestuia ca
nefondat.
Astfel, cu privire la justificarea calităţii procesuale active, petenţii au arătat că obiectul
acţiunii acesta este contestaţie împotriva actelor administrative fiscal emise de organul fiscal.
In perioada 17.11.2015 - 23.11.2015 organul fiscal a efectuat un control la A. S.R.L. în
urma căruia au fost emise toate actele contestate, acte destinate atât lui B. cât şi lui A. S.R.L. La
data de 22.04.2016 au formulat contestaţie împotriva tuturor actelor, contestaţie adresata
organului fiscal emitent. Având în vedere faptul că la contestaţia adresată organului fiscal
emitent, într-o primă fază, nu au primit niciun răspuns, reclamanţii au înaintat pe rolul instanţei
acţiune având ca obiect anularea actelor administrative emise.
După introducerea acţiunii, organul fiscal a emis decizia nr. 3754/12.09.2016 privind
soluţionarea contestaţiei introduse de societate şi petent. In aceste condiţii, reclamanţii şi-au
completat cererea de chemare în judecată cu un nou capăt de cerere.
Astfel, arată petenţii, acţiunea a fost formulată de societate, în nume propriu, şi de
asociatul unic al acesteia, tot în nume propriu.
Prin urmare, susţin petenţii, în prezenta cauză ne aflăm în faţa unei coparticipări
procesuale active, acţiunea fiind formulată de două subiecte de drept total distincte.
Au invocat în drept dispoziţiile art. 205 şi art.212 VCPF, precum şi art.8 din Legea
nr.554/2004.
În ce priveşte reprezentarea convenţională în cauza a SC A. S.R.L, precizează că organul
fiscal susţine că, în fapt, contractul de asistenta juridica încheiat de A S.R.L ar fi fost încheiat
de B., care începând cu data de 14.10.2014 nu mai deţinuse calitatea de reprezentant legal al
societăţii A. S.R.L.
In ceea ce priveşte această susţinere a organului fiscal, petenţii arată că aceasta este reală
numai în parte, şi anume în sensul în care începând cu data de 14.10.2014 B. nu mai deţinute
calitatea de administrator unic al A. S.R.L., aceasta fiind deţinută de D. SA.
Însa, arată faptul ca organul fiscal este în eroare, neavând o reprezentare clară a situaţiei
reale, susţinând faptul că contractul de asistenţă juridică a fost încheiat de către B.
Astfel, susţine că, așa cum a învederat instanţei de judecata şi prin adresa pe care au
transmis-o la dosarul cauzei ca răspuns la comunicarea emisă la data de 07.09.2017, contractul
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de asistenţă juridică nr. 1479243/ 22.04.2016, nu este semnat exclusiv de către B., acesta fiind
încheiat de către persoana juridica A. S.R.L pe de-o parte, cat si de către B, persoană fizică, pe de
altă parte, ambii în calitate de clienţi. In vederea încheierii contractului de asistenţă juridică în
numele A. S.R.L, cât şi în vederea reprezentării intereselor societăţii în cadrul prezentei cauze, a
fost împuternicit subsemnatul B., conform Deciziei Asociatului Unic nr. 01/18.04.2016, decizie
care se regăseşte la dosarul cauzei.
Nu în ultimul rând, precizează faptul că şi în ipoteza în care instanţa de recurs ar admite
prezenta cale de atac, promovată de către organul fiscal, aceasta nu ar putea dispune, în
rejudecare, anularea întregii acţiuni având în vedere faptul că aceasta este formulată de către
două parți, o persoană fizică şi o persoană juridică, iar în ceea ce priveşte cererea de anulare a
acţiunii formulată de către persoana fizică, aceasta este nemotivată.
Pentru toate aceste motive va solicită respingerea recursului ca neîntemeiat.
În motivarea recursului formulat în comun, întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 488
pct.5 şi 8 c.p.c., reclamanţii SC A. SRL şi B. au arătat că prima instanţă a reţinut în mod greşit că
actele solicitat a fi anulate în prezenta cauză nu sunt acte administrative. Ori, aceste acte sunt
întocmite de organele fiscale şi au stat la baza emiterii deciziei de impunere prin care s-au stabilit
anumite obligaţii fiscale în sarcina A. S.R.L. În lipsa unor astfel de acte, organul fiscal nu ar fi
putut emite niciodată vreo decizie de impunere în ceea ce o priveşte pe reclamantă.
Recurenţii precizează că, potrivit art. 218 alin. 2 din Vechiul Cod de procedură fiscală,
deciziile emise de organele fiscale în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa
judecătoreasca de contencios administrativ competenta, in condiţiile legii.
Sintagma "în condiţiile legii" semnifică aplicarea regulilor prevăzute de Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ.
Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, instanţa de contencios administrativ este
competenta sa se pronunţe si asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza
emiterii actului administrativ dedus judecaţii.
Astfel, din punctul de vedere al recurenţilor actele din prezenta cauză sunt acte care se
circumscriu noţiunii de "operaţiuni administrative care au stat la baza emiterii actului
administrativ dedus judecaţii", întrucât, astfel cum a reţinut si prima instanţa, toate aceste acte au
stat la baza deciziei de impunere prin care organul fiscal a stabilit anumite obligaţii in sarcina A.
Or, în aceste condiţii, devine evident că prima instanţă avea posibilitatea verificării
legalităţii acestor acte, chiar dacă acestea nu reprezentau acte administrativ fiscale, motiv pentru
care soluţia de admitere a excepţiei de inadmisibilitate in ceea ce priveşte contestarea acestora
apare ca fiind nelegala si neîntemeiată.
În ceea ce priveşte soluţia instanţei de fond de a obliga organul fiscal la analizarea pe
fond a contestaţiei îndreptata împotriva deciziei de impunere, recurenţii consideră că aceasta este
nelegala si neîntemeiata, invocând dispoziţiile art. 205 alin. 1, art. 210 alin. 1 şi 2, art. 218 alin.
2 din Vechiul Cod de procedură fiscală, precum şi art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004.
Din interpretarea coroborată a tuturor normelor juridice anterior menţionate, rezultă că
instanţa de contencios administrativ este obligată să analizeze pe fond acţiunea privind
nelegalitatea unui anumit act administrativ, în situaţia in care a fost deja parcursa etapa
contestaţiei prealabile.
Din interpretarea coroborata a aceloraşi norme nu rezultă că instanţa de contencios
administrativ are posibilitatea ca, anulând decizia emisă de organul fiscal în soluţionarea
contestaţiei îndreptată împotriva unui act administrativ fiscal, să dispună obligarea organului
fiscal la soluţionarea, din nou, a contestaţiei.
Faţă de aceste împrejurări, devine evident că soluţia primei instanţe de a obliga organul
fiscal la analizarea pe fond a contestaţiei îndreptată împotriva deciziei de impunere este nelegala
si neîntemeiată. Mai mult, aceasta soluţie echivalează cu o necercetare pe fond a cauzei, întrucât
prima instanţa nu a analizat, in niciun fel, motivele de nelegalitate invocate în ceea ce priveşte
decizia de impunere.
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Recurenţii mai arată că actele au fost întocmite de un organ fiscal necompetent. Astfel,
potrivit art. 33 alin. l din Vechiul Cod de Procedură Fiscala competenţa teritorială a organului
fiscal este determinată de locul unde se află domiciliul fiscal al contribuabilului. Or, începând cu
data de 11.07.2014 A. S.R.L. şi-a mutat sediul social în Bucureşti.
Potrivit art. 31 alin. 33 din Vechiul Cod de Procedură Fiscală organul fiscal era obligat sa
emită, din oficiu, decizia de modificare a domiciliului fiscal, de îndată ce constată că domiciliul
fiscal era diferit de sediul social.
Organul fiscal nu şi-a îndeplinit această obligaţie şi nu a emis, din oficiu, decizia de
modificare a domiciliului fiscal al A. S.R.L., deşi reclamanta îşi modificase sediul social cu mai
mult de 1 an de zile anterior efectuării controlului.
În ceea ce priveşte data schimbării domiciliului fiscal, recurenţii consideră ca aceasta a
operat la data de 21.08.2014, când organul fiscal le-a declarat societatea inactivă, adică chiar la
momentul la care organul fiscal a avut cunoştinţa de schimbarea sediului social si i s-a născut
obligaţia de a emite, din oficiu, decizia privind schimbarea domiciliului fiscal.
Or, în condiţiile în care începând cu data de 21.08.2014 organul fiscal nu a mai avut
competenta teritorială în ceea ce priveşte reclamanta A. S.R.L., devine evident ca toate actele
întocmite în urma controlului efectuat la sfârşitul anului 2015 sunt lovite de nulitate, fiind
întocmite de un organ fiscal necompetent.
Recurenţii mai precizează că, potrivit art.101 alin. l VCPF, înainte de efectuarea
inspecţiei fiscale, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul, în legătura cu acţiunea
care urmează să se desfăşoare, prin intermediul unui transmiterii unui aviz de inspecţie fiscala,
comunicarea avizului de inspecţie fiscala realizându-se potrivit regulilor impuse de art.44 VCPF.
Întrucât codul de procedura fiscala nu cuprinde nicio menţiune cu privire la locul unde se
transmite avizul de inspecţie fiscala, prin raportarea la trimiterea realizata de art. 2 alin.3 VCPF,
se aplica prevederile art.155 alin.l pct.3 NCPC, potrivit cărora avizul trebuia comunicat
reclamantei la sediul social.
Trebuie subliniat că, potrivit legii si practicii constante a Curţii Constituţionale,
comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate, se poate realiza numai in situaţia in
care comunicarea nu s-a putut realiza prin predarea directa a actelor sau prin transmiterea
acestora cu poşta.
În speţă, în mod nelegal s-a procedat la comunicarea avizului de inspecţie fiscala prin
publicitate, potrivit celor menţionate de organele fiscale, întrucât acestea nu au încercat, in
prealabil, să comunice avizul nici prin predare directa si nici prin transmiterea acestuia prin
posta. În acest sens, eventuala comunicare a avizului de inspecţie fiscala prin publicitate este
lovita de nulitate, motiv pentru care aceasta nu poate produce niciun fel de efect juridic, ceea ce
echivalează cu lipsa întocmirii si comunicării legale a unui aviz de inspecţie fiscală.
Se mai precizează că înainte de emiterea actelor contestate prin prezenta, organul fiscal
avea obligaţia de a asigura reclamantei dreptul de a fi ascultată, astfel cum rezulta din
interpretarea art.9 alin.l C.proc.fiscală. Obligaţia de a de informa contribuabilul este reiterata de
legiuitor si prin prevederile art. 107 alin.l si 2 VCPF, aplicabile direct in cazul întocmirii unui
raport de inspecţie fiscala.
Organul fiscal a încălcat aceste norme juridice întrucât nu a asigurat, in niciun fel, dreptul
reclamantei de a fi ascultată si de a îşi expune punctul de vedere cu privire la motivele, de fapt si
de drept, care au stat la baza întocmirii raportului de inspecţie fiscala si a actelor subsecvente.
Cu titlu preliminar se mai arată că, toate obligaţiile fiscale stabilite prin actele contestate
au fost fundamentate de organele fiscale în lipsa actelor financiar-contabile ale reclamantei. Din
chiar cuprinsul raportului de inspecţie fiscala rezulta ca organele fiscale au stabilit obligaţiile fără
a avea la dispoziţie actele financiar-contabile ale reclamantei.
În concluzie recurenţii solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.
În drept a invocat dispoziţiile art. 488 pct. 5 şi 8 Cod procedură civilă precum si normele
juridice invocate în cadrul prezentului.
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Prin întâmpinare Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice C. a solicitat respingerea recursului formulat de reclamanţii SC A.
SRL şi B. ca nefondat.
În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii cu referire la o parte din actele
contestate în cadrul procesului, pârâta a arătat că, actul administrativ fiscal este reglementat la
art.41 V.C.proc.fiscală si reprezintă actul emis de organul fiscal competent privind stabilirea,
modificarea sau stingerea drepturilor si obligaţiilor fiscale. Potrivit art. 109 C.proc.fiscală,
raportul de inspecţie fiscală este un act în care se prezintă constatările inspecţiei din punct de
vedere faptic şi legal, deci prin el nu se stabilesc, modifică sau sting drepturi si obligaţii fiscale,
rolul său fiind acela de a sta la baza emiterii deciziei de impunere. Prin urmare, raportul de
inspecţie fiscala precum si celelalte acte enumerate mai sus sunt rezultatul unei operaţiuni
administrative prealabile emiterii actului administrativ fiscal reprezentând decizia de impunere,
astfel ca nu sunt aplicabile prevederile art.43 şi 46 C.proc.fiscală.
În cauză, prin adresa nr. .IV /.../23.11.2015 nu s-au stabilit impozite, taxe, contribuţii sau
alte sume datorate bugetului de stat şi nu s-au luat măsuri de virare la acest buget a unor sume de
bani, astfel că acest înscris nu este act administrativ fiscal in accepţiunea art.2, lit.c din Legea
nr.554/2004, ci doar o operaţiune materială tehnică şi nu poate fi contestat în procedura
contenciosului.
Pe cale de consecinţă, raportat la cele menţionate anterior, rezultă că raportul de inspecţie
fiscală nu produce efecte juridice prin el însuşi, adică nu stabileşte drepturi și obligaţii fiscale,
acest atribut fiind recunoscut doar titlurilor de creanţă (împotriva titlului de creanţă se poate
formula contestaţie potrivit legii) în sensul prevederilor art. 21 şi următoarele Cod procedură
fiscală, astfel că solicită instanţei să admită excepţia inadmisibilității cererii privind anularea
Raportului de inspecţie fiscala nr.F BT 192/31.05.2014.
În acest sens s-a pronunţat si Înalta Curte de Casaţie si Justiţie prin Decizia nr.4839 din
18.12.2014.
Cu privire la motivele de nelegalitate si netemeinicie arătate de recurentă referitor la
obligarea organului fiscal la soluţionarea pe fond a contestaţiei îndreptate împotriva deciziei de
impunere pârâta arată următoarele: Obiectul cercetării în contencios administrativ îl reprezintă
decizia emisă în soluţionarea contestaţiei de către organul fiscal competent potrivit art.218 Cod
procedură fiscală. Împotriva deciziei de impunere se poate formula contestaţie administrativă în
conformitate cu dispoziţiile art.205 Cod procedura fiscala iar organul fiscal competent se
pronunţa prin decizie. Prin urmare, întrucât instanţa de fond a analizat excepţia de procedură
privind tardivitatea contestării deciziei de impunere de către contribuabil se impune ca organul
competent să procedeze la analiza pe fond a contestaţiei, aşa cum prevede OG nr. 92/2003.
Cu privire la susţinerile recurentei privind obligaţiile de plata reprezentând profit,
dobânzi si penalităţi stabilite de organul de inspecţie fiscală, pârâta arată următoarele:
Situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de societatea comerciala rezultă în urma inspecţiei
fiscale, prin Raportul de inspecţie fiscală nr. FBT nr. 368/25.11.2015. Aşadar, reprezentantul
legal al societăţii nu a dat curs invitaţiilor trimise de organele de inspecţie fiscala şi a refuzat
primirea avizului de inspecţie fiscala nr. FBT nr.138 din 02.11.2015, astfel că inspecţia fiscala sa desfăşurat doar pe baza informaţiilor existente în baza de date ANAF si a informaţiilor primite
de la AJFP E. -AIF. Astfel s-a constatat că SC A. SRL a efectuat tranzacţii fără să îndeplinească
în termen procedurile declarative prevăzute de lege. Urmare conduitei fiscale neconforme cu
prevederile legale, respectiv nedepunerea declaraţiilor fiscale, societatea comercială a fost
declarata inactivă la data de 21.08.2014, în baza Ordinului nr.819/2009.
Pe cale de consecinţă, debitoarea a fost declarată insolvabilă prin procesul verbal de
declarare a stării de insolvabilitate nr. 11912/03/02/24.03.2016, iar prin referatul nr. 23829/
03/03/24.05.2016 s-a constatat îndeplinirea condiţiilor de angajare a răspunderii solidare,
respectiv reaua credinţa a contestatorului.
În concluzie a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
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Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, prin prisma actelor şi lucrărilor
dosarului şi a criticilor invocate în petiţia de recurs formulată de către pârâta Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
C., Curtea constată că recursul este întemeiat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.
Cu titlu prealabil, curtea constată că deşi prin cererea de recurs formulată pârâta şi-a
întemeiat în drept recursul pe motivele de nelegalitate prevăzute de art.488 pct.6 şi 8 C.p.c,
totuşi, argumentele dezvoltate în cuprinsul cererii, se încadrează în motivul de nelegalitate
prevăzut de art.488 pct.5 C.p.c. astfel încât curtea va analiza recursul pârâtei Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice prin raportare la acest din urmă temei legal.
Astfel, potrivit art.488 pct.5 C.p.c. casarea unei hotărâri se poate cere când, prin hotărârea
dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii.
Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentat în cauză pentru reclamanta SC A.
S.R.L., curtea consideră că aceasta este întemeiată.
Astfel, potrivit art.209 alin.1 şi 2 cod civil persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi
îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Au calitatea
de organe de administrare, în sensul alineatului anterior, persoanele fizice sau persoanele juridice
care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii,
individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice. De asemenea, potrivit art.197
din legea nr.31/1990 societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi
administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală, iar
potrivit art.71 alin.1 din acelaşi act normativ, aplicabil şi societăţii cu răspundere limitată,
administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această
facultate li s-a acordat în mod expres.
Prin urmare, sub un prim aspect, din coroborarea dispoziţiilor legale anterior enunţate,
curtea reţine că o societatea comercială cu răspundere limitată este reprezentată în raporturile cu
terţii prin administratorul său numit în condiţii legale prin actul constitutiv sau de adunarea
generală.
Pe de altă parte, sub aspect procesual, potrivit art. 80 c.p.c. părţile pot să exercite
drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală,
convenţională sau judiciară, iar potrivit art.84 alin.1 c.p.c. persoanele juridice pot fi reprezentate
convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile
legii. Conform art.85 alin.3 c.p.c. împuternicirea de a reprezenta o persoană juridică dată unui
avocat ori consilier juridic se dovedeşte prin înscris, potrivit legilor de organizare şi exercitare a
profesiei.
De asemenea, potrivit art.194 lit.b) c.p.c. cererea de chemare în judecată va cuprinde,
printre altele, numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul
reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. (…)Dovada calităţii
de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151 c.p.c. se va alătura cererii. Potrivit art.151 c.p.c.,
când cererea este formulată prin reprezentant, mandatarul va alătura procura în original sau în
copie legalizată; avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii;
reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale;
reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul
public în care este menţionată împuternicirea lor; organul de conducere sau, după caz,
reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi ori alte entităţi fără personalitate juridică,
înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de
reprezentare în justiţie.
Totodată, potrivit art.126 alin.1 din Statutul profesiei de avocat, contractul de asistenţă
juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În
baza acestuia, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială întocmită.

144

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

Aşadar, sub un al doilea aspect, procesual, curtea reţine că în cauza de faţă, referitor la
argumentul cercetat, cererea de chemare în judecată este formulată de SC A. S.R.L. prin
reprezentant convenţional avocat.
Aşa fiind, era necesar ca în cauză să fie făcută, pe de o parte, dovada reprezentării legale
a persoanei juridice de către administrator prin depunerea, în copie, a unui extras din registrul
public în care este menţionată împuternicirea sa, iar pe de altă parte, dovada reprezentării
convenţionale a persoanei juridice de către avocat prin depunerea împuternicirii avocaţiale emisă
în temeiul contractului de asistenţă juridică încheiat cu persoana juridică în cauză prin
reprezentantul ei legal.
Or, în cazul de faţă la dosar a fost depus actul constitutiv şi extrasul eliberat de oficiul
registrului comerţului din care rezultă că reprezentantul legal al SC A. S.R.L. este D.SA,
persoană juridică de naţionalitate beliză, prin reprezentant F., cetăţean român.
Pe de altă parte, contractul de asistenţă juridică în temeiul căruia s-a emis împuternicirea
avocaţială depusă la dosar de către reprezentantul convenţional avocat a fost încheiat de acesta
cu SC A. S.R.L. prin asociat unic B.
Însă, faţă de dispoziţiile legale anterior evocate, pentru a fi valabilă reprezentarea
convenţională prin avocat a SC A. S.R.L. era necesar ca acel contract de asistenţă juridică (seria
B nr.1479243 din 22.04.2016 – înregistrat sub nr.243/22.04.2016) în temeiul căruia s-a emis
împuternicirea avocaţială depusă la dosar să fie încheiat de avocat cu SC A. S.R.L. prin
administrator D. SA reprezentată de F.
Sub un alt aspect, curtea reţine că în cauză se încearcă justificarea valabilităţii
reprezentării convenţionale a reclamantei SC A. S.R.L. prin depunerea la dosar în faza
rejudecării de către tribunal a două decizii ale asociatului unic nr.1/18.04.2016 şi
nr.1/22.09.2017.
Prin decizia asociatului unic nr.1/18.04.2016 se dispune împuternicirea asociatului unic
să semneze contractul de asistenţă juridică cu G. şi Asociaţii SPARL în numele SC A. S.R.L., cu
alte cuvinte este împuternicit asociatul unic B. să reprezinte societatea pentru încheierea acestui
contract de asistenţă juridică.
Prin decizia asociatului unic nr.1/22.09.2017 se arată că SC A. S.R.L. îşi însuşeşte
cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului de faţă întrucât G. SPARL este
mandatată să reprezinte interesele societăţii, respectiv să desfăşoare activităţi de asistenţă juridică
şi reprezentare potrivit contractului de asistenţă juridică nr.1479243 din 22.04.2016 încheiat de
către A S.R.L. prin asociat unic/împuternicit B.
Faţă de aceste aspecte, curtea reţine că potrivit art.212 alin.2 cod civil faţă de terţi
hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc
efecte numai de la data publicării lor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul
în care se face dovada că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.
Totodată, potrivit art.218 alin.3 cod civil clauzele sau dispoziţiile actului de constituire
ori ale statutului, precum şi hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau
lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au
fost publicate.
În fine, după cum s-a arătat anterior, potrivit art.209 alin.1 şi 2 cod civil persoana juridică
îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data
constituirii lor.
În raport de dispoziţiile legale anterior enunţate, curtea consideră că decizia asociatului
unic nr.1/18.04.2016 prin care este împuternicit asociatul unic să reprezinte societatea pentru
încheierea acestui contract de asistenţă juridică nu produce nici un fel de efecte juridice în cauză
sub aspectul reprezentării societăţii reclamante întrucât, pe de o parte, acesteia nu i s-a asigurat
publicitatea prin înscrierea în registrul comerţului, iar pe de altă parte, aşa cum s-a subliniat mai
sus societatea este reprezentată doar prin administratorul numit prin actul constitutiv sau de
adunarea generală cu asigurarea publicităţii corespunzătoare pentru a fi opozabilă terţilor.
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În acest context, curtea subliniază faptul că pentru a fi valabilă reprezentarea societăţii de
către asociatul unic trebuia modificat actul constitutiv ale acesteia prin revocarea
administratorului şi/sau desemnarea unui nou administrator cu putere de reprezentare în persoana
asociatului unic B., cu asigurarea publicităţii corespunzătoare, o reprezentarea ad hoc a unei
persoane juridice de drept privat nefiind permisă.
Decizia asociatului unic nr.1/22.09.2017 prin care se arată că SC A. S.R.L. îşi însuşeşte
cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului de faţă nu produce efecte juridice
întrucât ratificarea nu a fost făcută de către reprezentantul statutar al societăţii, ci de către
asociatul unic care nu are calitatea de reprezentant.
Faţă de toate aceste considerente, curtea consideră că este întemeiată excepţia lipsei
calităţii de reprezentant al reclamantei şi, în raport de dispoziţiile art.82 alin.1 teza finală C.p.c.
va anula cererea de chemare în judecată formulată în numele SC A. S.R.L..
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului B., curtea
consideră că aceasta este întemeiată.
Astfel, potrivit art.36 teza I C.p.c. calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi
şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Or, în cauza de faţă,
prin cererea de chemare în judecată formulată reclamantul B. a solicitat anularea următoarelor
acte: adresa nr. IV/2.406/23.11.2015, raportul de inspecţie fiscală nr. F.BT 291/25.11.2015,
decizia de impunere nr. F – BT 368/25.11.2015, dispoziţia privind măsurile stabilite de organele
de inspecţie fiscală nr. IV/7.697/27.11.2015, anunţul individual nr. IV/2.457/02.12.2015.
Din analiza acestor acte, curtea constată că toate privesc SC A. S.R.L.
Este real că în cuprinsul lor este menţionat şi B. însă acesta nu apare în nume propriu în
acte ci doar în calitatea sa de fost reprezentant al SC A. S.R.L., înscrisurile de referinţă nevizând
raporturi fiscale personale ale reclamantului, ci raporturi fiscale ale SC A. S.R.L.
Faţă de aceste considerente, curtea consideră că este întemeiată excepţia lipsei calităţii
procesuale active a reclamantului B. şi, în raport de dispoziţiile art.36 teza I c.p.c., va respinge
cererea de chemare în judecată formulată de B. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate
procesuală activă. Având în vedere soluţia ce se va pronunţa de către curtea cu privire la recursul
declarat în cauză de către pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C., raportat şi la motivele pentru care este găsit
întemeiat acest recurs, curtea consideră că recursul declarat în cauză de către A. şi B. este
neîntemeiat motiv pentru care va dispune respingerea acestuia.
2. Decizie de impunere. Nerambursare TVA pentru sume privind operațiuni
efectuate într-o perioadă anterioară perioadei de verificare, supuse unei inspecții fiscale
precedente. Principiul unicității inspecției fiscale. Hotărâre CJUE de interpretare a
reglementării naționale.
Rezumat:
Articolele 167, 168, 179, 180 și 182 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, precum și principiile
efectivității, neutralității fiscale și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun
unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, prin derogare de
la termenul de prescripție de cinci ani prevăzut de dreptul național pentru corectarea
declarațiilor privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), împiedică, în împrejurări precum cele
din litigiul principal, o persoană impozabilă să efectueze o astfel de corectare în vederea
exercitării dreptului său de deducere pentru simplul motiv că această corectare privește o
perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.
(Decizia nr. 2556 din 18.06.2018, dosar nr. 5272/86/2015)
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Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 22.10.2015, sub nr. .../86/2015, reclamanta S.C. A. S.R.L., în
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice – Biroul de Soluţionare Contestaţii, a solicitat obligarea acesteia
la emiterea Deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative formulate împotriva Deciziei de
impunere nr. F 465/09.07.2015, înregistrată sub nr. 75 988/14.08.2015, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 483 din 31 martie 2016, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată, cererea modificată având ca obiect „anulare act
administrativ”, formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. –
Activitatea de Inspecţie Fiscală – Biroul de Soluţionare Contestaţii.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L.,
criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, reclamanta a arătat că sentinţa instanţei de fond este criticabilă din
următoarele motive:
A. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive
contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei – art. 488 alin. 1 pct. 6 NCPC
Referitor la acest motiv de recurs reclamanta-recurentă a solicitat a se reţine că înţelege
să invoce doar teza motivelor contradictorii din sentinţa recurată, deoarece sentinţa fondului
reţine principiul unicităţii inspecţiei fiscale care împiedică efectuarea corecţiilor şi regularizărilor
lipsind de efecte principiul securităţii juridice.
Însă în materie de TVA principiul neutralităţii TVA (care ţine de condiţiile de fond ale
dreptului de deducere) înscris în Directiva 2006/113 CE şi preluat în Codul Fiscal este prioritar
principiului unicităţii inspecţiei fiscale (care ţine de condiţiile de formă ale dreptului de
deducere), dacă rambursarea a fost depusă în termenul de prescripţie de 5 ani de la data
exigibilităţii (iar reclamanta-recurentă a exercitat acest drept).
Practic, relevantă este respectarea neutralităţii în termenul de prescripţie în care se poate
face rambursarea, iar nu unicitatea controlului astfel încât tocmai prin anularea dreptului de
deducere pe temeiul unei presupuse culpe a contribuabilului (condiţie expresă inexistentă în
legea fiscală care e de strictă interpretare) afectează principiul securităţii juridice. Având în
vedere că este vorba de o inspecţie fiscală pe segmentul de TVA cu verificare documentară şi cu
posibilitate de reverificare ulterioară la inspecţia fiscală generală, această inspecţie nu este şi nu
are cum să rămână definitivă în sistemul procedurilor administrative.
Art. 205^1 constituie temeiul de drept în baza căruia organele fiscale pot proceda la
reverificarea reclamantei, la cererea acesteia sau din proprie iniţiativă, ulterior perioadei supuse
inspecţiei fiscale (mai ales dacă a fost refuzată cererea de corecţii materiale).
Reclamanta consideră că inclusiv cererea depusă de către contribuabil prin care
informează organul fiscal asupra existenţei unor situaţii de natură să modifice rezultatele
controlului, dar mai ales cererea de reverificare a unei perioade deja verificate pentru analiza
incidenţei unei erori de raportare (având ca bază cererea de corectare a erorilor materiale depusă
de reclamantă pe erorile de raportare descoperite) se circumscrie exact noţiunii de „informaţie
obţinută de pârâtă în orice mod” de natură să modifice rezultatul controlului efectuat.
Deşi reclamanta a solicitat în mod expres şi în scris confirmarea dacă este necesar să fie
reverificate două documente din perioada anterioară (unul pentru eroare de înregistrare şi unul pe
regularizare), instanţa a validat interpretarea pârâtei, anulând, practic, dreptul acesteia la
rambursarea TVA şi validând lipsa de efecte juridice principiul rolului activ al organului fiscal art. 7 din Codul de Procedura Fiscală 2003 – 2015.
În consecinţă, a solicitat înlăturarea ca nelegală a motivării instanţei de fond:
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- numai pârâta are dreptul să efectueze o reverificare fiscală pentru o perioadă supusă
deja inspecţiei fiscale anticipate pentru care s-a emis deja o decizie de impunere, invocând
principiul unicităţii inspecţiei fiscale prevăzut la art. 105 alin. (3) CPF,
- pârâta nu ar avea obligativitatea analizei operaţiunilor în integralitatea lor, precum şi a
tratamentului fiscal aplicabil dacă informaţiile de natură să modifice rezultatele controlului fiscal
anterior sunt reprezentante tocmai de erorile şi informaţiile suplimentare obţinute de reclamantă
după finalizarea inspecţiei fiscale anticipate aferente perioadei 05-11/2014.
A accepta motivaţia instanţei de fond ar însemna limitarea dreptului de rambursare al
reclamantei de la perioada de prescripţie la un termen mai scurt şi ar anula dreptul reclamantei de
deducere TVA.
Subsecvent, nici autoritatea fiscală şi nici autoritatea judecătorească nu pot utiliza un
drept al contribuabilului în defavoarea sa, pretextând că legea nu prevede sau că nu îi dă dreptul
să efectueze corecţii după efectuarea unei inspecţii fiscale anticipate (ceea ce ar fi în contradicţie
totală cu jurisprudenţa CJUE şi naţională).
B. Hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material art. 488 alin. 1 pct. 8 NCPC
B.I. şi B.II. În ceea ce priveşte anularea în totalitate ca nelegală şi netemeinică a Deciziei
de soluţionare a contestaţiei nr. ISRc 5889/25.11.2015 şi desfiinţarea parţială a D.I.F-SV
465/09.07.2015 ca neîntemeiată în fapt şi nelegală în drept.
Sentinţa fondului a reţinut greşit că reclamanta-recurentă a solicitat doar corectarea unui
decont supus unei perioade verificate pe temeiul că Ordinul nr. 179/2007 prevede:
4.1. Corectarea decontului de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prezentelor instrucţiuni,
nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este
în curs de derulare o inspecţie fiscală.
4.2. Prin excepţie de la pct. 4.l. corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe
valoarea adăugată se poate realiza în baza dispoziţiei de măsuri comunicate de organul de
inspecţia fiscală. În acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusă de persoana
impozabilă, va fi însoţită de dispoziţia de măsuri, în copie şi original.
Reclamanta-recurentă recunoaşte, iar pârâta-intimată nu contestă, că descoperirea unor
diferenţe pentru ambele sume a fost efectuată după data de 26.01.2015, data la care s-a finalizat
inspecţia fiscală precedentă prin RIF nr. F29/26.01.2015 şi decizia de impunere nr. F
33/26.01.2015.
Într-adevăr, corecţia efectuată de reclamantă pentru suma de 39.637 lei se referă la o
înregistrare eronată aferentă perioadei supusă inspecţiei fiscale anticipate anterioare, dar
deoarece înregistrarea eronată din luna iulie 2014 a redus TVA solicitat la rambursare de
reclamantă, acea eroare nu a afectat în sensul supradimensionării sumei de rambursat verificate şi
acceptate de echipa de control anterioară. Însă pentru suma de 26.627 lei reclamanta-recurentă a
efectuat regularizarea TVA tocmai ca urmare a dispoziţiei inspecţiei fiscale (unde regularizarea
iese din sfera corecţiilor de erori materiale).
Reclamanta-recurentă a subliniat că:
- pentru una din sume (39.637 lei) documentele justificative care stau la baza înregistrării
eronate a sumei de 39.637 lei sunt documentele emise de ANAF, ca organ de specialitate care
efectuează compensări şi s-a pronunţat printr-o decizie motivată - Nota de restituire nr.
5023/19.06. 2014 şi respectiv Nota de compensare nr. 5023/19.06.2014 (anexate).
- pentru a doua suma (26.627 lei) elementul declanşator (informaţiile suplimentare) în
efectuarea regularizărilor a fost Dispoziţia de măsuri stabilite de organele de inspecţie fiscală nr.
5/ 26.01.2015 ca urmare a controlului fiscal anterior. Astfel în cursul inspecţiei fiscale anterioare
(pentru perioada mai - noiembrie 2014) echipa de control a identificat anumite diferenţe în
declaraţiile 394 ale societăţii comparativ cu ale furnizorilor şi clienţilor, fapt care a generat
Dispoziţia de măsuri menţionată mai sus.
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Prin urmare, la momentul inspecţiei fiscale anterioare nici Societatea şi nici inspectorii
fiscali în cauză nu aveau cunoștință de informaţiile ce au generat corecţiile respective. Această
sumă s-a înregistrat în decontul lunii februarie 2015 pe rândul 16 „Regularizări taxă colectată”
prin înscrierea cu semnul minus.
În concluzie, instanţa de fond nu poate anula dreptul de deducere, deoarece fără
efectuarea corecţiilor şi regularizărilor menţionate mai sus nu ar fi fost posibilă rezolvarea
neconcordanţelor din Declaraţia 394 semnalate în lista de neconcordanţe pentru perioada mai noiembrie 2014 de inspecţia fiscală anterioară (a se vedea Decizia de măsuri nr. 6/26.01.2015
emisă de echipa de control anterioară).
Sentinţa fondului validează constatarea factuală netemeinică referitoare la documentele
puse la dispoziţie Constatarea de la pct. 2.2.2.1. din Raportul de inspecţie fiscal.... că pentru
perioada verificată rezultă un TVA de rambursat conform jurnalelor de vânzări-cumpărări şi a
documentelor justificative în baza cărora au fost întocmite puse la dispoziţie de către societatea
verificată, în sumă de 181959 lei, iar societatea a solicitat la rambursare suma de 240.241 lei"
este nereală şi nefondată, deoarece reclamanta a prezentat şi a pus la dispoziţie documente care
privesc întreaga sumă solicitată la rambursare, inclusiv pentru diferenţa menţionată de inspecţia
fiscală. Această diferenţă a fost înscrisă la rândul de regularizări din decontul de TVA al lunii
februarie 2015 ca urmare a identificării unor erori.
Modul de prezentare al constatării organului de control induce premiza că reclamanta nu
a pus la dispoziţie documentele care să justifice întreaga sumă solicitată la rambursare ceea ce
este o susţinere fără veridicitate, care poate fi demonstrată prin consultarea dosarului inspecţiei
fiscale parţiale unde vor fi regăsite toate documentele la care se face referire în inspecţia fiscală.
Deşi inspecţia fiscală anticipată face abstracţie de înregistrarea în decont a sumelor
contestate şi consideră că acestea nu există, la o verificare scriptică se poate observa că
reclamanta a înscris în mod corect şi legal sumele ce fac obiectul contestaţiei, (respectiv 39.637
lei consemnată la subpct. 1.b şi suma de 26.627 lei consemnată la subpct. 2 al Deciziei de
impunere F 465/09.07.2015) din Decontul de TVA formular 300 în conformitate cu prevederile
art. 156^2 din Codul Fiscal şi Ordinului MFP nr. 1790/.11.2012 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.
În concluzie, reclamanta-recurentă a îndeplinit toate condiţiile de fond pentru sumele
trecute la rândul de Regularizări din decontul de TVA, fapt necontestat de către organul de
control. În plus, reclamanta a respectat prevederile legale cu privire la corectarea erorilor
identificate în deconturile precedente privind TVA şi se află în termenul legal de prescripţie. Pe
cale de consecinţă, societatea avea dreptul legal şi integral de deducere al acestor sume.
B.III. Cu privire la obligarea pârâtei la restituirea sumai da 66.264 lei, respectiv a sumei
de 39637 lei TVA stabilit suplimentar conform pct. 2.2.2.1 - b din Decizia de impunere nr. 465/
09.072015 și a sumei de 26.627 lei TVA stabilit suplimentar conform pct. 2.2.2.2 din Decizia de
impunere nr. 465/ 09.07.2015.
Subsecvent anulării actelor administrative atacate, a solicitat şi admiterea capătului de
cerere privind obligarea pârâtei la rambursarea sumei de 66,264 lei cu titlu de TVA respinsă la
rambursare. Solicitarea reclamantei-recurente este justificată pentru motivele prezentate pe larg
la punctul II din cerere şi la punctual BI şi BII din prezentul recurs şi este de natură a repune
părţile în situaţia anterioară în care societatea are dreptul exercitabil de deducere a TVA şi implicit - de rambursare a TVA, în conformitate cu prevederile legale în materie şi este
întemeiată pe art. 84, art. 145 şi urm. (inclusiv art. 145-146. art. 147^2 şi Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 263/2010 privind procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative
de TVA cu opţiune de rambursare.
IV. Cu privire la obligarea pârâtei la plata dobânzii pentru întârzierea în rambursarea
sumei de 66.264 lei, respectiv a sumei de 39.637 lei TVA stabilit suplimentar, pct. 2.2.21 b
Decizia de impunere nr, 465/09.07.2015 și a sumei de lei 26.627 TVA stabilit suplimentar, pct.
2.2.2.2 Decizia de impunere nr. 465/09.07.2015
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Subsecvent anulării actului administrativ atacat şi anulării actului administrativ
jurisdicţional, este admisibil şi capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii
pentru restituirea cu întârziere a sumelor la care reclamanta este îndreptăţită de la data
exigibilităţii (09.07.2015 data deciziei de impunere).
Cu titlu preliminar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut aplicarea jurisprudenţei
CJUE în materie de taxă de primă înmatriculare (Cauza C 565/11 - Mariana Irimie), prin Decizia
nr. 14 din 22.06.2015, pronunţată într-un recurs în interesul legii, a statuat, analizând dispoziţiile
art. 124 alin. (1) şi ale art. 70 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, că momentul de la care
curge dobânda fiscală pentru sumele încasate cu titlu de taxă de prima înmatriculare, taxă pe
poluare şi taxa pentru emisii poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoreşti, este
reprezentat de data plăţii acestor taxe.
În drept, reclamanta solicită a se face aplicarea dispoziţiilor art. 124 VCPF.
Într-un alt caz supus contenciosului constituţional, şi Curtea Constituţională a constatat
prin Decizia 694/20.12.2015 că „dispoziţiile art. 124 alin. 1 raportate la cele ale art. 70 din O.G.
nr. 92/2002 privind Codul de procedură fiscală, deşi garantează acordarea unei dobânzi pentru
neîndeplinirea obligaţiei de restituire, nu acoperă complet paguba pe care o poate suferi
contribuabilul pentru faptul că a înţeles să execute de bunăvoie o obligaţie fiscală pe care a
socotit-o nelegală, lucru constatat ulterior prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti sau de către
organul fiscal însuşi. În acest mod are loc o diminuare a patrimoniului contribuabilului, printr-o
acţiune a statului, fiind afectat, astfel, dreptul de proprietate privată. Or, apare cu evidenţă că
dobânda trebuie calculată de la data indisponibilizării sumei a cărei restituire se cere.”
V. Cu privire la cheltuielile de judecată, reclamanta-recurentă a apreciat că este
admisibilă şi solicitarea cheltuielilor de judecată ocazionate atât la fond, cât şi în calea de atac, în
conformitate dispoziţiile art. 451- 452 NCPC.
Pentru aceste motive, a solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat.
Deşi i-a fost comunicat memoriul de recurs, intimata-pârâtă nu a formulat întâmpinare.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 5, 6
şi 8 Cod procedură civilă, Curtea constată că este fondat, pentru considerentele care urmează:
La data de 25.05.2015 SC A. SRL a depus decontul înregistrat sub nr. 72390747/
2015/25.05.2015 cu sumă negativă TVA cu opţiune la rambursare aferent lunii aprilie 2015, în
urma căruia societatea a fost supusă unei inspecţii fiscale pe linie TVA pentru perioada
01.12.2014 – 30.04.2015, finalizată prin încheierea raportului de inspecţie fiscală nr. F401/09.07.2015 şi emiterea deciziei de impunere nr. F- 465/09.07.2015.
Organele fiscale au constatat că pentru perioada verificată a rezultat TVA de rambursat
de 181.959 lei şi 58.282 lei sumă solicitată nejustificat la rambursare, rezultând TVA stabilită
suplimentar de 76.219 lei compusă din 8.165 lei, 39.637 lei, 26.627 lei, 1.740 lei şi 50 lei.
Refuzul de rambursare TVA pentru sumele de 39.637 lei şi 26.627 lei a fost justificat de
organele fiscale pe considerentul că sumele pretinse privesc operaţiuni efectuate într-o perioadă
anterioară perioadei de verificare, supusă unei inspecţii fiscale precedente pe linie TVA,
finalizată prin încheierea raportului de inspecţie fiscală nr. F 29/26.01.2015, sens în care au
invocat prevederile art. 84 alin. 4 şi art. 90 alin. 3 rap. la art. 105 alin. 3 şi art. 105 ind. 1 alin. 1-3
din OG nr. 92/2003, precum şi anexa la OMFP nr. 1304/2004 şi pct. 4.1. şi 4.2. din Anexa 1 la
OMEF nr. 179/2007. S-a arătat că, faţă de aceste dispoziţii legale, principiul unicităţii inspecţiei
fiscale se opune verificării şi acordării sumelor solicitate deoarece privesc operaţiuni aferente
unei perioade deja verificate, cu privire la care nu s-au constatat neregularităţi de natură să
schimbe baza de calcul a TVA şi raportat la care organele de control nu au emis vreo dispoziţie
de măsuri.
SC A. SRL a contestat refuzul de rambursare a TVA provenit din regularizări în sumă de
66.267 lei (39.637 lei + 26.627 lei), invocând după cum urmează:
150

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

Suma de 39.637 lei a fost consemnată în decontul TVA aferent lunii aprilie 2015 prin
efectuarea unei corecţii a unei note contabile de compensare TVA din luna iulie 2014, întocmită
pentru o cesiune TVA aprobată prin emiterea notelor de restituire, respectiv compensare nr.
5023/19.06.2014 a ANAF, care au fost înregistrate eronat din neatenţia persoanei care ţinea
contabilitatea. Datorită faptului că societatea a fost preluată de un investitor german,
schimbându-şi conducerea în luna iulie 2014, greşeala a fost identificată abia cu prilejul
verificărilor interne la care s-a procedat cu ocazia închiderii anului financiar, fiind efectuată
corecţia, cu înregistrarea diferenţei la poziţia regularizări TVA deductibil din decontul TVA
ulterior. A subliniat că eroarea a fost descoperită după încheierea inspecţiei fiscale anterioare şi
în condiţiile în care cererea formulată pe cale administrativă de îndreptare a erorii materiale a
fost respinsă de organele fiscale, singurul mijloc de recuperare a TVA deductibil a fost
înregistrarea sumei corespunzătoare ca sumă provenită din regularizări, conform art. 156/2 alin.
3 Legea nr. 571/2003.
Suma de 26.627 lei rezultă din corecţii efectuate în luna februarie 2015 cu privire la
tranzacţii aferente anului 2014, referitor la care societatea a obţinut documente justificative
relevante abia ulterior inspecţiei fiscale anterioare, însă ca urmare a dispoziţiei de măsuri luate de
organele fiscale în urma acesteia. Sub acest aspect s-a arătat că echipa de control a identificat
anumite diferenţe în declaraţiile 394 comparativ cu ale furnizorilor şi clienţilor, drept care s-a
emis dispoziţia de măsuri în urma căreia societatea a identificat diferenţele care au generat
corecţiile, singurul mijloc la care putea recurge pentru recuperarea TVA în condiţiile în care
cererea de corectare a erorii materiale a fost respinsă.
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 22.10.2015 pe rolul
Tribunalului Suceava, astfel cum a fost modificată prin cererea adiţională înregistrată la
27.01.2016, SC A. SRL a solicitat anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative
nr. 5889/25.11.2015 şi desfiinţarea parţială a deciziei de impunere nr. F 465/09.07.2015 în ceea
ce priveşte refuzul de rambursare a TVA stabilită suplimentar de 39.637 lei şi 26.627 lei, cu
obligarea pârâtei la rambursarea sumei de 66.264 lei TVA şi a accesoriilor aferente, reiterând
argumentele aduse şi organelor fiscale. A subliniat, printre altele, că deducerea TVA este un
drept al contribuabilului care nu poate fi limitat dacă cerinţele de fond sunt îndeplinite, chiar
dacă anumite cerinţe de formă sunt omise și că refuzul organelor fiscale de verificare a TVA în
considerarea caracterului unic al inspecţiei fiscale echivalează cu anularea dreptului de deducere
prin impunerea de condiţii suplimentare de fond şi/sau formă incompatibile cu dreptul Uniunii,
fiind vorba de o măsură disproporţionată şi excesiv de împovărătoare pentru contribuabil.
Pârâta Direcţia Regională a Finanţelor Publice şi-a menţinut punctul de vedere exprimat
şi în etapa prealabilă sesizării instanţei, arătând că potrivit dispoziţiilor legale cuprinse în Codul
de Procedură Fiscală şi în OMEF nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a
erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, operaţiunile care privesc o
perioadă supusă anterior inspecţiei fiscale nu pot fi corectate sau reverificate decât la iniţiativa
organului fiscal atunci când află date sau informaţii noi în baza cooperării cu alte instituţii sau
când există dispoziţie de măsuri luată cu prilejul inspecţiei anterioare. A subliniat că raportul de
inspecţie fiscală încheiat cu ocazia primului control constată că nu există neconcordanţe pe linie
TVA, nefiind contestat de reclamantă, iar dispoziţia de măsuri emisă în urma acestuia nu priveşte
baza de calcul a TVA, drept care societatea nu are posibilitatea de a corecta eroarea materială
privind suma de 39.637 lei sau de a obţine reverificarea perioadei 01.05.2014 – 30.11.2014.
Prin sentinţa nr. 483/31.03.2016 Tribunalul Suceava a respins acţiunea ca neîntemeiată,
considerând că reverificarea unei perioade spuse anterior inspecţiei fiscale impune identificarea
unor date suplimentare faţă de cele investigate, necunoscute organelor de inspecţie fiscală la data
verificării, care să nu se datoreze culpei persoanei supuse controlului sau culpei organului fiscal,
deoarece, în caz contrar, s-ar încălca principiul unicităţii inspecţiei fiscale şi principiul securităţii
raporturilor juridice. A mai arătat că eroarea de înregistrare a TVA de rambursat în sumă de
39.637 lei şi descoperirea ulterioară de documente justificative pentru a deconta TVA în sumă de
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26.627 lei, nu reprezintă date suplimentare în accepţiunea art. 105 ind. 1 alin. 3 din O.U.G. nr.
92/2003, ci erori materiale în sensul pct. 2 din anexa la Ordinul nr. 179/2007, care însă nu pot fi
corectate din moment ce inspecţia fiscală din perioada 01.05.2014-30.11.2014 finalizată prin
încheierea raportului de inspecţie fiscală nr. F 29/26.01.2015 nu a fost urmată de emiterea unei
dispoziţii de măsuri care să facă posibilă corectarea, deoarece organele de control nu au constatat
deficienţe de natură să schimbe baza de impozitare a TVA, astfel cum prevăd pct. 4.1. şi 4.2. din
Anexa 1 la OMEF nr. 179/2007.
Prin recursul declarat împotriva sentinţei nr. 483/31.03.2016 reclamanta a argumentat că
dreptul la rambursarea TVA nu poate fi înlăturat prin impunerea de condiţii suplimentare de
fond sau formă, astfel cum sunt condiţiile de corectare a erorilor materiale sau de reverificare a
unei perioade supuse anterior unei inspecţii fiscale. A invocat decisiv încălcarea principiilor
neutralităţii fiscale şi proporţionalităţii, arătând că soluţia excesivă adoptată de organelor fiscale,
confirmată şi de instanţa de fond, anulează dreptul de deducere TVA pe motive ce contravin
Directivei 2006/112/CE şi jurisprudenţei dezvoltate de CJUE în materia dreptului de deducere
TVA, sens în care a solicitat instanţei de recurs sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în
temeiul art. 267 TFUE pentru a răspunde dacă este permis Statelor Membre să înlăture dreptul
de rambursare a TVA pe considerente de formă atunci când condiţiile de fond sunt îndeplinite,
respectiv dacă dreptul de deducere poate fi înlăturat sau limitat şi în ce condiţii.
Prin încheierea din 23.01.2017 Curtea de Apel Suceava a admis solicitarea reclamantei –
recurente şi a sesizat CJUE în temeiul art. 267 TFUE pentru a răspunde următoarelor întrebări:
1. Directiva 2006/112/CE, precum şi principiile neutralităţii fiscale şi proporţionalităţii,
se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei practici administrative şi/sau
interpretări a prevederilor din legislaţia naţională prin care se împiedică verificarea şi acordarea
dreptului de rambursare a TVA provenit din regularizări pentru operaţiuni efectuate într-o
perioadă anterioară perioadei de verificare şi care a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma
căreia organele fiscale nu au constatat deficienţe de natură să schimbe baza de impozitare a
TVA, deşi aceleaşi dispoziţii se interpretează în sensul că organele fiscale pot proceda la
reverificarea unei perioade supuse anterior inspecţiei fiscale în temeiul unor date şi informaţii
suplimentare obţinute ulterior în baza cooperării dintre autorităţile şi instituţiile statului.
2. Directiva 2006/112/CE, precum şi principiile neutralităţii fiscale şi proporţionalităţii,
se interpretează că se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unor reglementări
naţionale cu caracter normativ care împiedică posibilitatea de corectare a erorilor materiale din
deconturile TVA pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale afară de cazul în
care corectarea se realizează în baza dispoziţiei de măsuri comunicate de organul de inspecţie
fiscală cu prilejul controlului anterior.
Prin hotărârea din 26.04.2018 pronunţată în cauza C-81/17, CJUE a reunit cele două
întrebări, cărora le-a dat următorul răspuns:
Articolele 167, 168, 179, 180 și 182 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28
noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost
modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, precum și principiile
efectivității, neutralității fiscale și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei
reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care, prin derogare de la
termenul de prescripție de cinci ani prevăzut de dreptul național pentru corectarea declarațiilor
privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), împiedică, în împrejurări precum cele din litigiul
principal, o persoană impozabilă să efectueze o astfel de corectare în vederea exercitării
dreptului său de deducere pentru simplul motiv că această corectare privește o perioadă care a
făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.
Conform art. 148 alin 2 din Constituţia României prevederile tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.
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Or, astfel cum s-a reţinut anterior, organele fiscale au refuzat rambursarea TVA pentru
sumele de 39.637 lei şi 26.627 lei deoarece privesc operaţiuni efectuate într-o perioadă
anterioară perioadei de verificare, soluţie confirmată în primă instanţă pe baza argumentelor
extrase din aceleaşi dispoziţiile normative invocate de pârâta-intimată.
Cum însă aceste dispoziţii au fost declarate de CJUE ca fiind incompatibile cu
prevederile articolelor 167, 168, 179, 180 și 182 din Directiva 2006/112/CE, instanţa de recurs
observă că acordarea sumelor pretinse nu poate fi refuzată pe motiv că privesc o perioadă
supusă unei inspecţii fiscale precedente pe linie TVA, devenind necesară analizarea pe fond a
dreptului de rambursare raportat la înscrisurile noi şi corecţiile de care se prevalează societatea.
În dovedirea acestui drept recurenta a solicitat şi în primă instanţă, dar şi în recurs,
administrarea probei cu expertiză de specialitate, care îşi dovedeşte utilitatea în lumina noilor
circumstanţe din moment ce până în acest stadiu procesual nu s-a pus niciun moment problema
verificării efective a documentelor justificative noi sau a modalităţii de înregistrare a notei de
compensare şi a corecţiei efectuate cu privire la aceasta.
Faţă de cele ce preced, deoarece fondul dreptului de rambursare nu a fost antamat şi
pentru a nu suprima un grad de jurisdicţie pe considerente care exclud culpa societăţii
reclamante, Curtea, văzând prevederile art. 496 alin. 2 Cod procedură civilă va admite recursul şi
va casa sentinţa atacată cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, care va proceda la
verificarea legalităţii actelor contestate, a dreptului de rambursare a TVA şi a celorlalte pretenţii
formulate de reclamantă cu privire la acesta, cu respectarea hotărârii CJUE din 26.04.2018
pronunţată în cauza C-81/17, precum şi a considerentelor prezentei.
3. Creanță fiscală. Modalitatea de calcul a termenului de prescripție.
Rezumat:
Conform art. 23 al O.G. nr. 92/2003 dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală
corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le
generează. Ca urmare, în temeiul art. 91 alin. (2) și art. 23 din Codul de procedură fiscală,
termenul de prescripţie a început să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a născut această bază de impunere şi se împlinește după 5 ani. Susținerea că baza de
impunere se constituie la data întocmirii declarației fiscale sau la data emiterii deciziei de către
organul fiscal este lipsită de temei juridic.
(Decizia nr. 2608 din 19.06.2018, dosar nr. 3262/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, la data de 20.07.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu
pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B., a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 5531/30.06.2017, de
respingere a contestaţiei prealabile împotriva deciziei impunere nr. AIF IV28/4/ 30.01.2017,
solicitând anularea celor două decizii.
În motivare, contestatorul a arătat că, prin decizia iniţial contestată s-a impus
„contribuabilului A. PFA” obligaţia de plata a sumei de 9.439 lei, reprezentând taxa pe valoare
adăugată corespunzătoare unei baze de impozitare în cuantum de 39.951 lei stabilită suplimentar
pentru trimestrul IV al anului 2010.
Prin sentinţa nr. 79 din 23 ianuarie 2018 Tribunalul Botoşani a admis acţiunea având ca
obiect ,,contestaţie act administrativ-fiscal”, formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu
pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B. şi a anulat Decizia nr. 5531/30.06.2017 privind soluţionarea contestaţiei
administrative şi Decizia de impunere nr. AIF IV 28/4/30.01.2017.
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Totodată a luat act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată de către reclamant.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul A.N.A.F.- D.G.R.F.P.- Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice B.
În motivare a reiterat motivele din întâmpinarea depusă la fond şi a arătat în esenţă că
inspecţia fiscală efectuată de organele de control la PFA A. a început la data de 18.10.2016 prin
emiterea avizului de inspecţie fiscală, fiind in interiorul termenului de prescripţie. Aşa cum s-a
arătat avizul de inspecţie fiscală a fost transmis prin poștă cu AR 50690 la data de 24.10.2016,
fiind returnat la Serviciul de Inspecţie fiscală cu mesajul destinatar lipsă domiciliu.
Întrucât avizul de inspecţie fiscală a fost emis în data de 18.10.2015, deci în cadrul
termenului de prescripţie, iar comunicarea a fost întârziată din motive independente de organele
de inspecţie fiscală, contribuabilul refuzând să se prezinte la sediul organului fiscal în vederea
efectuării inspecţiei fiscale, încercând să se sustragă de la inspecţia fiscala, se poate observa că
inspecţia fiscală a fost efectuata în cadrul termenului de prescripţie, cu respectarea legii și nu
cum în mod eronat a reţinut instanţa de fond.
În ceea ce priveşte dosarul penal invocat de instanţa de fond, pârâta învederează instanţei
că acesta are legătura cu obligaţiile fiscale stabilite în sarcina contestatorului, atâta timp cât
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice prin adresa nr. 231/P/2017 RC /25.04.2017
precizează ca s-a constituit Dosarul penal 231/P/2017 si solicită să i se transmită o serie de
documente printre care si Decizia de impunere nr. AIF IV28/30.01.2017.
Fata de cele arătate mai sus, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat și
rejudecând cauza pe fond să se respingă acţiunea, ca neîntemeiată.
Analizând actele şi lucrările dosarului Curtea constată următoarele:
Conform art. 23 al O.G. nr. 92/2003 cu denumirea marginală „Naşterea creanţelor şi
obligaţiilor fiscale” se prevede că „dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se
nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează”.
Rezultă astfel cu claritate că „baza de impozitare” și momentul constituirii ei sunt elementele
importante care dau naştere creanţelor și obligaţiilor fiscale.
Or, pentru veniturile obţinute în anul 2010, momentul constituirii bazei de impunere (care
a generat aceste venituri) îl constituie luna din anul 2010 în care s-au obţinut veniturile
respective.
Întrucât prin art. 91 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, termenul de prescripţie începe
să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală, pentru
calculul termenului de prescripţie momentul constituirii bazei de impunere şi momentul în care
s-a născut creanţa fiscală este tratat la nivel de an.
Pentru baza de impunere constituită în anul 2010, în temeiul art. 91 alin. 2 şi art. 23 din
Codul de procedură fiscală, termenul de prescripţie a început să curgă de la data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care s-a născut această bază de impunere, respectiv de la 1 ianuarie 2011,
şi s-a sfârşit după 5 ani, adică la 31 decembrie 2015.
Afirmația recurentei că baza de impunere se constituie la data întocmirii declarației
fiscale sau la data emiterii deciziei de către organul fiscal este lipsită de temei juridic. Astfel, în
mod corect a stabilit instanța de fond că creanța fiscală stabilită în sarcina reclamantului era
prescrisă. Avizul de inspecție fiscală, a fost emis la data de 18.10.2016, deci la o dată ulterioară
împlinirii termenului de prescripție, astfel că nu se mai pune problema suspendării sau
întreruperii prescripției.
Față de aceste considerente, Curtea în temeiul art. 496 Cod procedură civilă şi art. 20 din
Legea nr. 554/2004 va respinge recursul ca nefondat.
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4. Cauțiune. Inexistența obligației de plată a cauțiunii pentru suspendarea unui act
administrativ financiar.
Rezumat:
Dispoziția obligatorie fiind emisă în temeiul O.U.G. nr. 94/2011, este un act
administrativ financiar care nu se circumscrie noțiunii de act administrativ fiscal așa cum acesta
este definit de art. 1 pct. 1 din Legea nr. 207/2015, iar obligația de plată a cauțiunii prevăzută la
art. 278 alin. 2 Cod procedură fiscală există doar în cazul suspendării actului administrativ
fiscal.
(Decizia nr. 1999 din 24 aprilie 2018, dosar nr. 4915/86/2017/a1)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 06.06.2017 şi înregistrată sub nr. .../86/2017, reclamanta S.C. A.
S.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. –
D.G.R.F.P. ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea următoarelor acte
administrativ financiare: a deciziei nr. 15/P/13.03.2017 a Ministerului Finanţelor Publice –
Serviciul de Soluţionare a plângerilor şi a contestaţiilor prin care le-a fost respinsa plângerea
prealabilă formulată; a dispoziţiei obligatorii nr. ISR_AIF2620/29.07.2016; a raportului de
inspecţie Economico financiară nr. ISR_AIF 2619/29.07.2016; procesul verbal de constatare nr.
ISR_AIF 2621/29.07.2016, precum şi suspendarea executării actelor de mai sus.
Pârâta D.G.R.F.P. a depus întâmpinare prin care a susţinut că motivele invocate în
susţinerea cererii de suspendare nu sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa
legalităţii actului administrativ. Suspendarea actului administrativ ca operaţie juridică de
întrerupere vremelnică a efectului acestuia apare ca o situaţie de excepţie de la regula executării
din oficiu, şi care poate fi primită doar în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea producerii
unei pagube iminente.
Apreciază de asemenea că nu s-au învederat elemente care să justifice împrejurarea că
paguba este pe cale să se producă. Nivelul obligaţiei financiare stabilite nu poate constitui motiv
pentru admiterea cererii de suspendare, cu atât mai mult cu cât societatea a încasat aceste sume
de la stat, iar urgenţa constă în recuperarea prejudiciului de către Stat.
A solicitat să se respingă ca nefondată cererea de suspendare a actului administrativ.
Prin încheierea din 22 iunie 2017, Tribunalul Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins excepţia necompetenţei materiale a Secţiei de contencios
administrativ; a respins capătul de cerere privind suspendarea executării raportului de inspecţie
economico - financiară nr. 2619/29.07.2016, procesul verbal de constatare nr. 2621/ 29.07.2016
şi decizia nr.1518/ 13.03.2017; a admis, în parte, cererea de suspendare formulată de reclamanta
S.C. A. S.A. în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F.-D.G.R.F.P.,
dispunând suspendarea executării dispoziţiei obligatorii nr. 2620/ 29.07.2017 până la
soluţionarea definitivă a cauzei.
Împotriva acestei încheieri a formulat recurs pârâtul Ministerul Finanţelor Publice Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – A.J.F.P. B.
Un prim motiv de recurs îl reprezintă faptul că prima instanţă, în mod nelegal a respins
cererea de achitare a cauţiunii de până la 20 % din valoarea contestată şi a dispus suspendarea
executării actului administrativ. A susţinut recurentul că în mod greşit a reţinut prima instanţă că
în cauză nu se impunea plata unei cauţiuni; că, creanţele stabilite prin dispoziţia obligatorie nr.
ISR – AIF 2620/29.07.2017 au natura creanţelor fiscale.
Potrivit dispoziţiilor art. 22 din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si funcţionarea
inspecţiei economico-financiare, „Sumele cuvenite bugetului general consolidat, stabilite prin
rapoartele de inspecţie economico-financiară şi înscrise în dispoziţia obligatorie, constituie
creanţe bugetare. Dispoziţia obligatorie constituie titlu de creanţă.[…] Creanţelor bugetare şi
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accesoriilor aferente, stabilite de organele de inspecţie economico-financiară competente, li se
aplică reglementările legale în vigoare referitoare la colectarea creanţelor fiscale.
Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cuprinde
dispoziţii referitoare la sfera de aplicare: „ în măsura în care prin lege specială nu se prevede
altfel prezentul cod se aplică şi pentru: a) administrarea drepturilor vamale; b) administrarea
redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de
concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă,
încheiate de Agenţia Domeniilor Statului; c) alte creanţe bugetare care, potrivit legii, sunt
asimilate creanţelor fiscale.
Având în vedere dispoziţiile legale anterior menţionate, rezultă fără echivoc faptul că
pentru creanţele stabilite prin dispoziţiile obligatorii se aplică reglementările legale în vigoare
referitoare la colectarea creanţelor fiscale.
În acest sens, în temeiul art. 278 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscală consideră recurentul că se impunea ca reclamanta să depună cauţiune, suma
contestată fiind de 5.776.202 lei.
Consideră recurentul că în mod greşit a reţinut prima instanţă că este dată condiţia cazului
bine justificat, care să justifice suspendarea executării actului administrativ.
În accepţiunea art. 2 lit. t) din Legea nr. 554/2004, prin cazuri bine justificate se înţeleg
acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoiala
serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ.
Până la anularea de către o instanţa judecătoreasca, actul administrativ fiscal se bucură
de prezumţia de legalitate. Prin admiterea unei astfel de cereri de suspendare, instanţa ar anticipa
soluţia ce va fi data pe fondul cauzei, ajungându-se astfel la o prejudecare a fondului, ceea ce
contravine dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.
În acest sens s-a pronunţat şi ÎCCJ - secţia de contencios administrative si fiscal prin
Decizia nr. 5191 din 27.10.2005 care a reţinut faptul că: „prezumţia de legalitate şi veridicitate
de care se bucură actul administrativ determină 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.”
A învederat recurentul că măsura suspendării, prevăzută la art. 14 din Legea nr.
554/2004, nu este obligatorie pentru instanţa de judecată, ci facultativă, rămânând exclusiv la
latitudinea judecătorului, care apreciază în raport de cele doua cerinţe menţionate mai sus.
În ceea ce priveşte justificarea cererii, s-a arătat faptul că măsura suspendării executării
actului administrativ este o măsură excepţionala.
Prin Dispoziţia obligatorie nr. ISR-AIF 2620/29.07.2016 s-a dispus restituirea către
bugetul de stat a sumei de 3.577.635 lei încasată nelegal de la bugetul de stat, precum şi obligaţia
de a achita accesoriile în cuantum de 2.198.567 lei, calculate pentru perioada cât bugetul de stat a
fost prejudiciat.
Suma încasata de societate de la bugetul de stat nu a fost utilizată pentru transportul
veteranilor şi văduvelor de război pe căile auto judeţene ci pentru transportul pe căile auto
interjudeţene, ceea ce nu dă dreptul la suportarea costurilor biletelor de călătorie gratuit pe
mijloace de transport auto de la bugetul de stat. A apreciat recurentul că în speţă nu este
îndeplinită condiţia cazului bine justificat, pentru acordarea suspendării.
A precizat recurentul că în speţă este vorba despre restituirea unei sume încasate nelegal
de la bugetul de stat, fiind cauzat un prejudiciu ce se impune a fi recuperat cu celeritate.
Responsabilitatea pentru efectuarea transportului veteranilor şi văduvelor de război pe
bază de bilete de călătorie auto gratuită aparţine operatorilor economici transportatori, care au
obligaţia ca, înainte de începerea călătoriei, să verifice legitimaţiile de veteran de război, biletele
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de călătorie şi completarea acestora corectă şi cu toate datele, precum şi să completeze data
călătoriei, distanţa dintre staţia de urcare şi cea de coborâre şi tariful corespunzător.
A invocat şi inserat recurenta dispoziţiile art. 16 şi art. 23 din Legea nr. 44/1994 şi ale art.
1, 4 şi 11 din OMTCT/OMEF nr. 266/312 din 22.02.2005.
A susţinut recurentul că societatea intimată a decontat în mod nelegal de la bugetul de stat
şi a utilizat nelegal, neconform cu destinaţia legală, suma de 3.577.635 lei, fiind obligată să
restituie această sumă la bugetul de stat iar măsura de achitare a accesoriilor calculate pentru
perioada cât bugetul de stat a fost prejudiciat este consecinţa firească şi legală a decontării
sumelor cu încălcarea prevederilor legale.
A considerat recurentul că motivele reţinute de prima instanţă nu sunt de natură să creeze
o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ.
A considerat recurentul că în mod greşit a reţinut prima instanţă că este dată şi cea de a
doua condiţie care să justifice suspendarea actului administrativ, respectiv existenţa unei pagube
iminente.
A apreciat de asemenea că nu s-au învederat elemente care să justifice împrejurarea că
paguba este pe cale să se producă şi a susţinut că nivelul obligaţiei financiare stabilite nu poate
constitui motiv pentru admiterea cererii de suspendare, cu atât mai mult cu cât societatea a
încasat aceste sume de la stat, iar urgenţa constă în recuperarea prejudiciului de către stat.
A solicitat admiterea recursului, anularea încheierii şi trimiterea cauzei pentru rejudecare
la instanţa de fond pentru plata cauţiunii şi în subsidiar admiterea recursului, casarea încheierii
recurate şi în rejudecare respingerea cererii de suspendare ca nefondată.
La data de 28 februarie 2018 societatea intimată a depus întâmpinare solicitând
respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea încheierii din 22 iunie 2017 ca legală şi
temeinică.
A susţinut intimata că în cauză nu sunt incidente prevederile codului fiscal privind plata
de cauţiune, deoarece actul contestat nu este un act fiscal care să fie supus prevederilor codului
de procedură fiscală ci un act financiar supus prevederilor OUG nr. 94/2011 coroborat cu Legea
554/2004. Chiar dacă, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 94/2011 creanţele bugetare
stabilite de organele de inspecţie economico financiară se colectează conform dispoziţiilor
referitoare la creanţele fiscale, în cazul de faţă nu pot fi incidente prevederile indicate de
recurentă, respectiv art. 215 din O.G. nr. 92/2003, deoarece nu s-a solicitat suspendarea
executării silite sau a unui act administrativ fiscal. Chiar dacă colectarea creanţei se face potrivit
dispoziţiilor codului fiscal regimul juridic al actului prin care s-a stabilit creanţa urmează regulile
stabilite de lege în ceea ce priveşte căile de atac pentru acel act. Astfel, chiar în art. 110 alin. 3
din O.G. nr. 92/2003 se precizează cu titlu de exemplu titluri de creanţă cum ar fi, procesul
verbal de contravenţie, act care urmează regimul juridic prevăzut de O.G. nr. 2/2001, ordonanţa
procurorului care urmează regimul juridic prevăzut de codul de procedură penală, precum şi
încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti care din nou are un regim juridic dat
de procedura penală sau civilă în cadrul căreia a fost dată. A susţinut intimata că a solicitat
suspendarea unui act al cărui regim juridic este stabilit de O.U.G. nr. 94/2011 (art. 23) care face
trimitere la Legea nr. 554/2004, neavând nimic de a face cu colectarea creanţelor, atât timp cât sa contestat actul în sine şi nu procedura de colectare.
În ceea ce priveşte condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, sub aspectul
cazului bine justificat, acesta este confirmat şi de soluţia pronunţată în prima instanţă asupra
cererii principale, respectiv de anulare a actelor solicitate.
A arătat că aparenţa de drept este dată şi de faptul că actul a cărui suspendare a solicitat-o
vine în contradicţie cu alte 39 de acte administrative emise tot de către pârâta recurentă şi care au
intrat într-o autoritate de legalitate şi temeinicie, nefiind contestate. Prin urmare prezumţia de
legalitate şi temeinicie a acestui act ulterior este puternic zdruncinată.
A arătat că prin Sentinţa nr. 1334 din 20.10.2016 a Tribunalului Suceava menţinută prin
Decizia nr. 15 din 16.01.2017 s-a dispus suspendarea executării Dispoziţiei Obligatorii ISR-AIF
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2620 din 29.07.2016 până la soluţionarea fondului cauzei în temeiul art. 14 din Legea nr.
554/2004, astfel încât îndeplinirea condiţiilor prevăzute de. art. 14 din Legea nr. 554/2004 a fost
constatată în mod definitiv.
A susţinut că a precizat caracterul vădit abuziv al controlului, încălcarea dispoziţiilor 11
alin. 2 din O.U.G. nr. 94/2011 „ (2) Perioada supusă inspecţiei economico-financiare începe de la
sfârşitul perioadei precedentei verificări de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective, în condiţiile
alin. (1)” fiind vorba de un control ulterior ce a avut acelaşi obiect ca şi controalele anterioare
însă cu un rezultat total contradictoriu. În opinia intimatei cel mai important rol al acestor
controale este îndrumarea şi determinarea unei conduite responsabile şi în acord cu prevederile
legale ale contribuabililor. În ceea ce priveşte lipsa cupoanelor statistice, a arătat faptul că
acestea au fost în posesia recurentei pârâte în momentul în care au fost avizate la plată şi în toate
rapoartele de control anterioare, pe care le-a anexat cererii introductive, se menţionează de către
reprezentanţii recurentei faptul că acestea au fost analizate şi verificate în original la momentul
acelor controale.
A susţinut intimata că reglementarea unui drept prevăzut la art. 16 lit. a) din Legea nr.
44/1994 nu poate fi restricţionată de reglementarea procedurală a obţinerii dreptului prevăzut la
art. 23 alin (2).
Sub aspectul pagubei iminente, a precizat că punerea în executare a actului ar duce la
falimentarea societăţii, în condiţiile în care a mai beneficiat de un plan de reorganizare în anul
2013, ceea ce potrivit art. 30 din Legea nr. 85/2006 nu se mai poate face, iar prin aceasta ar fi
afectat în mod direct un număr de 41 de salariaţi care şi-ar pierde locurile de muncă.
Examinând încheierea atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursul nu este fondat pentru următoarele
considerente:
Recurentul a criticat sentința pentru două motive, cel al soluționării cererii de suspendare
fără a impune reclamantei plata unei cauțiuni și cel al neîndeplinirii condițiilor cumulative pentru
suspendarea unui act administrativ prevăzute la art. 14 din Legea nr. 554/2004.
Față de prima critică, Curtea apreciază că prima instanță a statuat corect asupra
inexistenței obligației de plată a cauțiunii în vederea suspendării Dispoziției Obligatorii ISR-AIF
2620 din 29.07.2016. Dispoziția obligatorie este emisă în temeiul O.U.G. nr. 94/2011, act
administrativ financiar care nu se circumscrie noțiunii de act administrativ fiscal așa cum acesta
este definit de art. 1 pct. 1 din Legea nr. 207/2015 ca fiind „actul emis de organul fiscal în
exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru
stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi
este adresat”, iar obligația de plată a cauțiunii prevăzută la art. 278 alin. 2 Cod procedură fiscală
există doar în cazul suspendării actului administrativ fiscal.
Sunt de observat în acest sens și dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 94/2011, potrivit cărora,
în înțelesul acestei reglementări, dispoziția obligatorie este „act administrativ financiar cu
caracter individual, emis de Ministerul Finanţelor Publice în activitatea de inspecţie economicofinanciară efectuată de structurile de specialitate din cadrul acestuia” iar creanțele bugetare sunt
„sume cuvenite bugetului general consolidat, cu excepţia celor de natură fiscală”. Curtea remarcă
faptul că O.U.G. nr. 94/2011 operează cu noțiuni autonome, soluția legislativă aleasă fiind
diferită de cea din Codul de procedură fiscală așa cum rezultă din dispozițiile art. 23 din
Ordonanță care fac trimitere la Legea nr. 554/2004 în ce privește procedura plângerii prealabile.
În ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, Curtea
reține că actul administrativ cu caracter unilateral se bucură de prezumția de legalitate și se
execută din oficiu, însă de la această regulă există o situație de excepție, când efectele acestuia
sunt vremelnic întrerupte prin suspendarea executării actului, împrejurare în care legea impune
îndeplinirea cumulativă a două condiții: cazul bine justificat şi paguba iminentă.
Prin caz bine justificat se înțeleg, potrivit art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 554/2004,
împrejurări legate de starea de fapt și de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în
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privința legalității actului administrativ, iar prin pagubă iminentă se înţelege, conform art. 2 alin.
1 lit. ş) din același act normativ, prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz,
perturbarea previzibilă, gravă a funcționării unei autorități publice ori a unui serviciu public.
Într-adevăr, suspendarea actului administrativ este reglementată în scopul acordării unei
protecţii provizorii a drepturilor şi intereselor particularilor până la momentul în care instanţa
competentă va verifica legalitatea actului, protecţie consacrată prin mai multe instrumente
juridice, atât în sistemul Consiliului Europei, cât în ordinea juridică a Uniunii Europene. Din
acest punct de vedere legea română concordă cu recomandărilor Comitetului de Miniştri din
cadrul Consiliului Europei pentru că prevede atribuţia instanţei de a ordona măsuri provizorii de
protecţie a drepturilor şi intereselor particularilor.
Recurenta susține în principal, neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 14 alin. 1 din
Legea nr. 554/2004 pentru suspendarea actelor administrative.
Contrar acestor susțineri, Curtea remarcă faptul că reclamanta intimată a fost supusă
anterior unui control ce viza aceeași perioadă și nu s-au dispus măsuri fiscale.
Prin urmare, avizarea anterioară exercitată de compartimentul abilitat a confirmat practic
realitatea şi întinderea serviciilor prestate de intimată, respectiv aspectele referitoare la numărul
şi valoarea totală a cupoanelor de călătorie, numărul persoanelor transportate şi parcursul
realizat, concluziile diferite ale noului control efectuat putând fi apreciate ca discutabile, prin
prisma validării anterioare a modului de gestionare a situației. Conjugate cu interpretarea dată de
recurentă dispozițiilor referitoare la vocația veteranilor de război ce locuiesc în mediul urban,
având posibilitatea de a călători pe calea ferată, de a folosi cupoane statistice în vederea
călătoriei cu transport auto, aceste aspecte par a releva, și în opinia Curții, aspecte de natură a
pune în discuție legalitatea actului administrativ în discuție. De asemenea, din analiza situației
financiare a reclamantei, ce reiese din cuprinsul balanței de verificare depusă în fața tribunalului,
reiese cu evidență faptul că punerea în executare a actului administrativ ar fi de natură să
genereze consecințe grave și cvasiinsurmontabile în ceea ce privește activitatea societății. Cele
anterior expuse duc la concluzia că sunt îndeplinite cumulativ condițiile cazului justificat și
pagubei iminente prevăzute de lege, soluția de suspendare a efectelor actului în cauză fiind astfel
una corectă.
Nu în ultimul rând, Curtea remarcă faptul că reclamata a obținut în instanță suspendarea
Dispoziției Obligatorii ISR-AIF 2620 din 29.07.2016, în baza art. 14 din Legea nr. 554/2004
prin Sentința nr. 1334/2016 a Tribunalului Suceava, rămasă definitivă prin respingerea
recursului, astfel că nu există nici o rațiune pentru care beneficiul suspendării să nu fie acordat
până la soluționarea definitivă a cauzei, conform art. 15 din Legea nr. 554/2004.
Faţă de aceste considerente, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o aplicare corectă
a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, motiv pentru care în temeiul art. 496 Cod
procedură civilă şi art. 20 din Legea nr. 554/2004, va respinge recursul, ca nefondat.
5. Decizie impunere privind obligații fiscale suplimentare. Relevanța stabilirii
întinderii prejudiciului în cursul procesului penal.
Rezumat:
Cât timp chestiunea litigioasă referitoare la prejudiciul cauzat prin înregistrarea în
contabilitate a facturilor fiscale nereale emise a făcut obiectul anchetei penale, stabilindu-se cu
putere de adevăr că acesta este limitat unei anumite sume, după reluarea procedurii de
soluţionare a contestaţiei, trebuia avută în vedere situaţia de fapt stabilită cu titlu definitiv în
cadrul procedurii penale, cu consecinţa reverificării și reevaluării deciziei de impunere emisă.
În acest sens dispune și jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat în
cauza Lungu contra României că repunerea în cauză a soluţiei adoptate într-un litigiu printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, în cadrul unei alte proceduri judiciare, aduce atingere art. 6
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din Convenţie, în măsura în care poate să facă iluzoriu dreptul de acces la o instanţă şi să
încalce principiul securităţii juridice.
(Sentința nr. 84 din 25.06.2018, dosar nr. 166/39/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 12 martie 2018 sub nr. 1.../39/2018, reclamanta SC A. S.R.L.,
prin administrator B. a chemat în judecată pârâtele Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C., solicitând ca prin hotărârea ce se va
pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr. 5693 din 07.09.2017 prin care prim pârâta a respins
ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de Inspecţia fiscală nr. F- 244/25.06.2013 emisă în baza
Raportului de inspecţie fiscală nr. F-BT 205/25.06.2013 de către Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Judeţului C. pentru suma totală de 1.799.397 lei reprezentând: 396.003 lei impozit pe
profit, 401.497 lei dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit, 507.648 lei
taxa pe valoare adăugată şi 494.249 lei dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe
valoarea adăugată; anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată nr. F- 244/25.06.2013 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului C. în
baza raportului de inspecţie fiscală nr. F- 205/25.06.2013, cu obligarea pârâtelor la plata
cheltuielilor de judecată.
În motivarea acţiunii, societatea reclamantă a precizat că prin Raportul de inspecţie
fiscală nr. F-BT 205 din 25.06.2013 organele de inspecţie fiscală din structura Direcţiei Generale
a Finanţelor Publice C. au constatat diferenţe de obligaţii fiscale în sumă de 396.003 lei cu titlu
de impozit pe profit şi de 507.698 lei cu titlu de taxă pe valoarea adăugată, pentru care au stabilit
obligaţii fiscale accesorii în sumă de 401.497 lei aferente diferenţelor de impozit pe profit şi de
494.249 lei aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată.
A precizat reclamanta că atât diferenţele de obligaţii principale cu titlu de impozit pe
profit cât şi cele privind taxa pe valoarea adăugată, au fost constatate şi stabilite urmare a
aprecierii din partea inspecţiei fiscale precum operaţiunile de achiziţii de mărfuri /materiale în
principal de la Sc D. SRL şi de la Sc E. S.R.L. în valoare totală de 1.649.491 lei, cele de la Sc F.
S.R.L. în valoare totală de 310.143 lei şi cele de la Sc G. S.R.L. în valoare de 623.896 lei,
apreciate că nu ar fi reale, fapt pentru care cheltuielile cu mărfurile înregistrate la descărcarea din
gestiune a acestora cu ocazia revânzării bunurilor au fost considerate ca nedeductibile fiscal, iar
pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor s-a respins dreptul de deducere.
Referitor la impozitul pe profit, reclamanta a arătat că cheltuielile înregistrate în
evidenţele contabile cu ocazia descărcării din gestiune a mărfurilor înregistrate în prealabil ca
achiziţionate în baza facturilor emise de Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L. şi ulterior facturate către
terţi beneficiari, considerate nedeductibile fiscal, stabilite prin raportul de inspecţie fiscală nr. F205/25.06.2013, sunt de 612.940 lei pentru anul 2008 şi de 1.036.55 lei pentru anul 2009. Aceste
cheltuieli reprezintă contravaloarea bunurilor achiziţionate (balast, produse de balastieră, plasă
sudată, îngrăşăminte, piese auto şi altele de la Sc D. S.R.L. şi 28.900 kg. caş vacă de la Sc E.
S.R.L.) care în aceeaşi lună calendaristică în care au fost înregistrate achiziţiile au fost
valorificate prin vânzări către Sc H. S.R.L. (752.565 lei), Sc I. S.R.L. (104.353 lei), Sc J. S.R.L.
(259.925 lei), Sc F. S.R.L. (290.448 lei) şi Sc K. S.R.L. (89.238 lei).
A învederat reclamanta că motivarea inspecţiei fiscale avută în vedere la stabilirea
nedeductibilităţii fiscale pentru aceste cheltuieli constă în facturile fiscale de achiziţii emise de
Sc D. S.R.L. nu conţin datele referitoare la adresa beneficiarului în conformitate cu prevederile
art.155 alin. 5 lit. e) din Legea nr. 571/2003; nici în facturile de achiziţii şi nici în NIR-urile
întocmite nu au fost înscrise informaţii referitoare la locul de la care au fost expediate produsele;
cantităţile de materiale în exprimare fizică consemnate în facturile de achiziţii depăşesc cu mult
capacităţile fizice ale mijloacelor de transport utilizabile în transportul bunurilor facturate;
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furnizorul Sc D. S.R.L., pentru produsele de balastieră facturate către Sc A. S.R.L. nu are puncte
de lucru pentru exploatarea de astfel de produse şi nici nu face dovada privind eventuale achiziţii
de astfel de produse (prin Declaraţia informativă D394 privind livrările/achiziţiile pe teritoriul
naţional); de la înfiinţare până la data radierii furnizorul Sc D. S.R.L. nu a depus bilanţul contabil
pentru activitatea desfăşurată şi nici nu a prezentat documentele contabile la solicitarea Gărzii
Financiare; plăţile efectuate de Sc A. S.R.L. pentru mărfurile achiziţionate au fost efectuate în
numerar, iar ca surse de provenienţă a lichidităţilor necesare s-au prezentat documente ce atestă
„aport asociat” sau „acordare împrumut”, dar care nu poartă nici o semnătură; pentru achiziţiile
de la Sc E. SRL (28.900 kg. caş vacă), s-a invocat neidentificarea certificatelor sanitar veterinare
care trebuie să însoţească livrările de bunuri alimentare, precum şi faptul că unitatea furnizoare
nu deţine centre de colectare a laptelui şi nici nu a făcut dovada achiziţiilor de astfel de produse
de la terţi.
În baza acestor motive, inspecţia fiscală a concluzionat că operaţiunile comerciale nu au
avut loc, iar existenţa facturilor nu conferă dreptul de înregistrare pe cheltuieli a contravalorii
bunurilor la descărcarea din gestiune a acestora, fapt pentru care în baza prevederilor art. 21 alin.
4 lit. f) din Codul fiscal a stabilit nedeductibilitatea acestora.
Cu referire la cheltuielile nedeductibile fiscal înregistrate în evidenţele contabile urmare a
revânzării bunurilor achiziţionate în baza facturilor fiscale emise de Sc F. S.R.L. în valoare de
190.438 lei pentru anul 2008 şi de 119.795 lei pentru anul 2009, reclamanta a arătat că aceste
cheltuieli reprezintă contravaloarea cantităţii de 477.280 kg de soia facturată de Sc F. S.R.L.
către Sc A. S.R.L. iar apoi refacturată de către societate către Sc D. S.R.L.
Ca motivare pentru stabilirea nedeductibilităţii fiscale inspecţia fiscală a invocat că
produsele în cauză au fost transportate cu auto BT-03-.. (care se află în proprietatea Sc F.
S.R.L.), iar transportul s-ar fi efectuat direct la Sc D. S.R.L. pentru care Sc A. S.R.L. a întocmit
facturile de livrare. Temeiul de drept invocat de inspecţia fiscală este cel prevăzut de art. 2 alin. 4
lit. f) din Codul fiscal.
În opinia reclamantei procedura adoptată de inspecţia fiscală în stabilirea
nedeductibilităţii fiscale pentru aceste cheltuieli nu este nici corectă şi nici legală pentru
următoarele motive: Anexele nr.3; 4; 4bis; 10; 12; 24; 25; 26; 27; 28 şi 29 ale raportului de
inspecţie fiscală reflectă operaţiuni comerciale de achiziţii de bunuri şi nu operaţiuni contabile de
înregistrare de cheltuieli.
Or, pentru ca o cheltuială să primească tratamentul de nedeductibilitate fiscală se impune
ca în prealabil, aceasta să fi fost înregistrată în contabilitate şi să fi afectat în minus profitul
impozabil. Aşadar, în privinţa cuantumului acestor cheltuieli, inspecţia fiscală trebuia să se fi
raportat la documentele (notele contabile) ce reflectă descărcarea din gestiune a mărfurilor
ulterior facturate din cele care se regăsesc în facturile fiscale de achiziţii suspectate ca nereale şi
nu la valoarea achiziţiilor.
Cum operaţiunile comerciale privind achiziţiile de bunuri, din punct de vedere contabil,
nu presupun şi înregistrarea de cheltuieli, identificarea cheltuielilor pentru care s-a aplicat
tratamentul fiscal de nedeductibilitate fiscală (în baza facturilor de achiziţii), fără asigurarea
prealabilă că acestea au fost înregistrate în contabilitate nu este legală. De altfel, însăşi inspecţia
fiscală pentru fiecare din aceste achiziţii a menţionat că „existenţa facturilor nu conferă dreptul
de înregistrare pe cheltuieli a contravalorii bunurilor la descărcarea din gestiune a acestora”, însă
a evitat să precizeze că înregistrarea cheltuielilor are loc cu ocazia descărcării din gestiune a
mărfurilor vândute.
Prin raportare la anexele 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 ale raportului de inspecţie fiscală care reflectă
operaţiunile de livrări ulterioare, se constată că acestea sunt în valoare totală de 1.812.972 lei ,
iar cheltuielile pentru care s-a stabilit nedeductibilitatea fiscală potrivit anexelor ce reflectă
operaţiunile de achiziţii sunt în sumă totală de 2.983.620 lei. Potrivit pct. 12 la Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004, veniturile şi
cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în
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contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile
nedeductibile fiscal.
Potrivit Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene, cheltuielile cu
mărfurile (cont 607) devin înregistrabile în contabilitate concomitent cu operaţiunea de vânzare a
mărfurilor (concomitent cu obţinerea venitului din vânzare), la preţul de achiziţie al acestora.
Aşadar, ipotetic, pentru mărfuri achiziţionate în valoare de 1.000 lei iar apoi vândute cu
1.010 lei, concomitent cu operaţiunea de înregistrare a veniturilor din vânzări de 1.010 lei are loc
şi operaţiunea de descărcare din gestiune a mărfurilor vândute, (înregistrarea cheltuielilor cu
mărfurile) la preţul de achiziţie de 1.000 lei. Din perspectiva acestor reglementari, raportul de
inspecţie fiscală şi decizia de impunere nu sunt corecte – în opinia reclamantei - pentru că în
ipoteza unor achiziţii nereale urmate de vânzări la fel de nereale, inspecţia fiscală trebuia să fi
anulat cheltuielile aferente mărfurilor vândute în limita preţului de achiziţie al acestora şi să fi
corectat în minus şi veniturile înregistrate urmare întocmirii facturilor de revânzare.
Or, nu s-a procedat în această logică, inspecţia fiscală stabilind nedeductibilitatea fiscală
a cheltuielilor cu mărfurile doar în baza facturilor de achiziţii şi nu funcţie de înregistrările
contabile privind descărcarea din gestiune şi a menţinut veniturile înregistrate în contabilitate,
adică venituri obţinute din vânzări de mărfuri pentru care achiziţiile au fost presupuse ca nereale.
Potrivit prevederilor cuprinse la art. 7 din OG 92/2003 alin. 2, organul fiscal în exercitarea
rolului său activ trebuie să procedeze la examinarea din oficiu a stării de fapt, să obţină şi să
utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale
a contribuabilului, iar potrivit alin. 3, organul fiscal are obligaţia să examineze în mod obiectiv
starea de fapt, precum şi să îndrume contribuabilii pentru depunerea / corectarea declaraţiilor
fiscale ori de câte ori este cazul.
A susţinut reclamanta că prin realizarea unei inspecţii fiscale cu ocolirea normelor
contabile, în condiţiile în care legislaţia fiscală atât în privinţa veniturilor cât şi în cea a
cheltuielilor, se raportează la normele contabile, diferenţele de obligaţii stabilite cu titlu de
impozit pe profit nu sunt legale.
Pentru acest subiect, prima pârâtă, în adoptarea soluţiei de respingere a contestaţiei din
procedura administrativă a invocat reglementările contabile conforme cu conforme cu Directiva
a IV-a a Comunităţii Economice Europene. Punctul 46 din aceste reglementări obligă la
respectarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului. A precizat reclamanta că îşi
însuşeşte motivarea precum şi interpretarea dată acestui principiu contabil de către prima pârâtă
în sensul că, „Potrivit (Conform) acestor prevederi legale, operaţiunile economico-financiare se
evidenţiază în contabilitate în baza documentelor contabile justificative. Aceste documente
justificative trebuie să reflecte întocmai modul cum operaţiunile economico-financiare se produc
şi să fie în concordanţă cu realitatea”.
A solicitat să se constate că ambele pârâte, atât prin interpretarea constatărilor reţinute cu
ocazia inspecţiei fiscale, cât şi cu ocazia soluţionării contestaţiei în procedura administrativă, au
invocat nerespectarea principiului prevalenţei economicului asupra juridicului doar în privinţa
cheltuielilor, nu şi a veniturilor înregistrate în contabilitate, prin aceea că au respins operaţiunile
privind achiziţiile nereale, iar în privinţa veniturilor înregistrate prin vânzarea bunurilor
înregistrate ca achiziţionate, acestea au fost menţinute ca reflectând realitatea economică adică ar
fi reale.
Pentru diferenţa de bază de impozitare în sumă de 28.792 lei înregistrată urmare
deprecierilor de valoare a unor imobilizări corporale, într-adevăr, cheltuielile astfel înregistrate
sunt nedeductibile fiscal, însă aplicarea acestui tratament fiscal nu generează diferenţe de
obligaţii cu titlu de impozit pe profit, întrucât în perioada respectivă societatea înregistra pierderi
fiscale în mărime absolută superioară acestor cheltuieli.
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Referitor la taxa pe valoarea adăugată, pentru achiziţiile de bunuri în baza facturilor
fiscale emise de Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L. în valoare totală de 612.940 lei pentru anul 2008 şi
de 1.036.551 lei pentru anul 2009, indicate la impozitul pe profit, inspecţia fiscală a respins
exercitarea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă de 313.593 lei pentru
motivul că facturile fiscale emise de furnizori nu reflectă operaţiuni comerciale reale. Motivele
pentru care inspecţia fiscală a considerat operaţiunile comerciale ca nereale sunt cele consemnate
şi expuse anterior la impozitul pe profit.
În plus, în raportul de inspecţie fiscală s-a consemnat că nici facturile fiscale emise de Sc
A. S.R.L. pentru revânzarea parţială a mărfurilor achiziţionate către Sc H. S.R.L., Sc I.S.R.L., Sc
J. S.R.L., Sc F. S.R.L. şi Sc K. S.R.L. „nu reflectă operaţiuni reale, ele fiind întocmite doar
pentru a genera o provenienţă legală a bunurilor respective agenţilor primitori ai facturilor
fiscale emise de Sc A. S.R.L., precum şi diminuarea obligaţiei de plată către bugetul de stat cu
taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor facturi fiscale, precum şi neplata redevenţei miniere
aferente produselor de balastieră de către Sc. J. S.R.L.”.
Taxa pe valoarea adăugată colectată consemnată în facturile fiscale emise către clienţii Sc
A. S.R.L. este de 143,146 lei (anexa 5) + 20.558 lei (anexa 6) + 49.379 lei (anexa 7) + 55.185 lei
(anexa 8) + 16.955 lei (anexa 9) + 60.201 lei (anexa 11), în total 345.424 lei.
Ca temei de drept indicat de inspecţia fiscală pentru respingerea deducerii taxei pe
valoarea adăugată în sumă de 313.5 93 lei s-au indicat: art.145 alin. 1 din Legea nr. 571/2003
care permite exercitarea dreptului de deducere a taxei la momentul exigibilităţii acesteia; art.134
alin. 1 din Legea nr. 571/2003 care stipulează că faptul generator al taxei reprezintă faptul prin
care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei şi art.1341 alin. 1 din
Legea nr. 571/2003 în care se stipulează că faptul generator intervine la data livrării bunurilor
sau la data prestării serviciilor.
Aşadar, inspecţia fiscală, considerând că operaţiunile comerciale de achiziţii nu sunt
reale, pe cale de consecinţă a considerat că livrările de către furnizorii societăţii nu au avut loc,
nu s-a produs faptul generator al taxei, iar taxa pe valoarea adăugată consemnată în facturile
emise de aceştia nu a fost exigibilă şi că nu este permisă exercitarea dreptului de deducere.
Pentru achiziţiile de soia consemnate în facturile fiscale emise de Sc F. S.R.L. în valoare
de 310.232 lei nu s-a acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată în sumă de 58.944
lei pentru motivul că acestea nu ar fi reale. Motivarea este cea prezentată la impozitul pe profit,
iar temeiul de drept aplicat este cel dat de prevederile art.145 alin. 1, art.134 alin. 1 şi art. 1341
alin. 1 din Legea nr. 571/2003.
A arătat reclamanta că pentru achiziţiile din facturile fiscale emise de Sc G. S.R.L. în
valoare totală de 623.896 lei - indicate şi la impozitul pe profit, inspecţia fiscală nu a acordat
dreptul de deducere a taxei pentru suma de 135.111 lei pentru motivul că operaţiunile comerciale
facturate nu ar fi reale.
Similar celor consemnate pentru achiziţiile de la Sc D. S.R.L. şi pentru livrările ulterioare
(facturile fiscale întocmite de Sc A. S.R.L.) s-a menţionat că acestea „nu reflectă operaţiuni
reale, ele fiind întocmite doar pentru a genera o provenienţă legală a bunurilor respective
agenţilor economici primitori ai facturilor fiscale emise de Sc A. S.R.L., precum şi diminuarea
obligaţiei de plată la bugetul de stat cu taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor facturi fiscale”.
A precizat reclamanta că motivarea este cea prezentată la impozitul pe profit, iar temeiul
de drept invocat este cel dat de prevederile art.145 alin. 1, art. 134 alin. 1 şi art. 1341 alin. 1 din
Legea nr. 571/2003. A susţinut reclamanta că stabilirea din partea inspecţiei fiscale a obligaţiei
de plată cu titlu de taxa pe valoarea adăugată în sumă de 507.648 lei nu este legală pentru
următoarele motive: cele trei componente de taxă (313.593 lei; 58.944 lei şi 135.111 lei)
reprezintă taxa deductibilă din facturile de achiziţii iar respingerea dreptului de deducere a
acesteia, a fost dispusă pe considerentul că operaţiunile comerciale nu ar fi reale, adică nu au
avut loc livrările (nu a intervenit faptul generator şi taxa nu a devenit exigibilă). A precizat
reclamanta că pentru a demonstra că stabilirea obligaţiilor de plată nu este corectă şi nici legală
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se va folosi în principal de acelaşi temei de drept invocat de inspecţia fiscală. S-a avut în vedere
faptul că în cea mai mare parte bunurile înregistrate ca achiziţionate au făcut obiectul livrărilor
ulterioare pe care le-am indicat anterior.
Raţionamentul este simplu: dacă achiziţiile nu au fost reale, este evident că nici
operaţiunile de livrări ulterioare nu pot fi acceptate ca reale, astfel că nici pentru taxa colectată
din facturile de livrare nu a intervenit faptul generator şi nu a avut loc exigibilitatea acesteia.
Cum potrivit prevederilor cuprinse la art. 134 alin. 2 din Legea nr. 571/2003
„exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să
solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi
amânată”, neintervenind faptul generator pentru taxa consemnată în facturile de livrare întocmite
de Sc A. S.R.L., nici taxa colectată nu a devenit exigibilă, iar pe cale de consecinţă nici organul
fiscal nu a avut dreptul de a pretinde plata acesteia către buget. Cum Sc A. S.R.L. a înregistrat în
evidenţa contabilă şi cea fiscală această taxa colectată, a cuprins-o în deconturile de TVA,
instrumentarea corectă a situaţiei în fapt obliga inspecţia fiscală să fi corectat în minus şi taxa
colectată.
A solicitat a se observa că însăşi inspecţia fiscală la paginile 30 şi 33 din raportul de
inspecţie fiscală a precizat că facturile de livrare întocmite de Sc A. S.R.L. au avut rolul de a
diminua obligaţiile de plată ale beneficiarilor unităţii privind taxa aferentă.
A susţinut reclamanta că validarea raţionamentului inspecţiei fiscale care constă în
respingerea dreptului de deducere a taxei la Sc A. S.R.L. pentru motivul că achiziţiile nu ar fi
reale cu menţinerea taxei colectate aferentă facturilor de livrare a bunurilor înregistrate în
prealabil ca achiziţionate, cu respingerea dreptului de deducere la beneficiarii Sc A. S.R.L.
pentru că circuitul economic iniţiat de furnizorii Sc A. S.R.L. până la beneficiarii finali nu este
real, are semnificaţia unei duble perceperi a taxei, cu nerespectarea principiului neutralităţii taxei
consacrat atât de Directiva 2006/112 CEE cât şi de jurisprudenţa CJUE.
A arătat reclamanta că în privinţa taxei deductibile în sumă de 58.944 lei aferentă
achiziţiilor de soia de la Sc F. S.R.L. respingerea dreptului de deducere a avut loc tot pe
considerentul că operaţiunile comerciale nu ar fi reale, iar presupusa fictivitate a acestor
operaţiuni a fost stabilită de inspecţia fiscală doar în baza explicaţiilor furnizate Gărzii
Financiare precum cantitatea de 477.280 kg soia „a fost achiziţionată din depozitul Sc F. S.R.L.
direct de Sc D. S.R.L., cu mijloacele de transport ale producătorului (auto BT-02-...) ”.
În opinia reclamantei această motivare este neconvingătoare şi în contradicţie cu
prevederile art. 128 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 care precizează că „în cazul a două sau mai
multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este
considerat o livrare separată a bunului chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului
final.”; că în baza acestei reglementări, respingerea dreptului de deducere pentru taxa pe valoarea
adăugată în sumă de 58.944 lei ar fi fost corectă dacă Sc A. S.R.L. nu ar fi întocmit facturile de
livrare către Sc D. S.R.L. şi nu ar fi colectat taxa aferentă.
Cum pentru facturile fiscale întocmite pentru Sc D. S.R.L. societatea a colectat taxa pe
valoarea adăugată sumă de 60.200,90 lei (anexa 11) această taxa colectată a fost declarată prin
decontul de T.V.A., şi nu a fost înlăturată de inspecţia fiscală, respingerea dreptului de deducere
pentru 58.944 lei pentru motivul că tranzacţiile nu ar fi reale nu este - în opinia reclamantei - nici
corectă şi nici legală.
Din punct de vedere procedural fiscal, pentru ambele categorii de obligaţii, inspecţia
fiscală a invocat prevederile art. 6 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în
sensul că „organul fiscal este în drept să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi competenţelor 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”, numai că, pentru cauza
dedusă judecării, prin stabilirea cheltuielilor funcţie de achiziţiile înregistrate, prin omisiunea de
a corecta şi veniturile înregistrate prin întocmirea de facturi de livrare pentru bunuri care nu au
existat, şi prin omisiunea de a corecta în minus şi taxa pe valoarea adăugată colectată, aprecierile
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nu au fost corecte, starea de fapt fiscală nu a fost complet analizată, constatările au fost
incomplete, iar soluţia adoptată nu este cea prevăzută de lege.
A precizat reclamanta că în privinţa accesoriilor aferente diferenţelor de obligaţii
principale stabilite, înţelege să se folosească de prevederile art. 47 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală în sensul că „Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu
titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale
principale atrage anularea, desfiinţarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale prin
care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale individualizate în
actele administrative fiscale anulate ori desfiinţate, cât şi a actelor administrative fiscale
subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiinţate, chiar dacă actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative
fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare. În
acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act
administrativ fiscal, prin care va desfiinţa sau modifica în mod corespunzător actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative
fiscale subsecvente.”
A susţinut reclamanta că în ce priveşte faptul că Sc D. S.R.L. nu a depus la oficiul
Registrului Comerţului bilanţul contabil al societăţii pe perioada în care a funcţionat, iar la
controlul efectuat de Garda Financiară, agentul economic a refuzat prezentarea actelor de
evidenţă contabilă, acest aspect nu poate fi reţinut în sarcina societăţii, întrucât Codul fiscal nu
instituie în sarcina societăţii reclamante obligaţia de a verifica modalitatea de îndeplinire a
obligaţiilor fiscale ale partenerilor contractuali.
Nelegal, în opinia reclamantei, au reţinut pârâtele că facturile fiscale prin care s-a
aprovizionat cu cantitatea de 28.900 kg caş de vacă de la Sc E. SRL, nu reflectă operaţiuni reale
întrucât lipsesc documentele sanitare de însoţire a produselor alimentare, prevăzute de
dispoziţiile art. 16 şi art. 31 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nesocotind prevederile art. 14 alin. 3 din Codul de
procedură fiscală conform cărora „organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţii
având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul
că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale.”
A susţinut reclamanta că nu îi este imputabil nici faptul că Sc E. S.R.L. nu a declarat ca
livrări achiziţiile din trimestrul I 2009 în valoare de 494.238 lei declarate de ea, întrucât nu are
obligaţia legală de a verifica modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor fiscale ale partenerilor
contractuali. A precizat reclamanta că în ce priveşte plata în numerar a unor facturi către
furnizori, pârâtele nu au examinat apărările sale că a achitat în numerar contravaloarea facturilor
cu valoarea maximă de 5000 lei, iar facturile a căror valoare depăşeau suma de 5000 lei au fost
achitate prin operaţiuni bancare, conform reglementărilor legale în materie. Referitor la facturile
fiscale, contrar celor reţinute de organul de inspecţie fiscală, acestea întrunesc condiţiile de fond
şi de formă prevăzute de Codul fiscal în vigoare la data emiterii lor, iar pretinsele neregularităţi
sunt nereguli de natură formală care nu dovedesc nerealitatea tranzacţiilor.
În drept, reclamanta şi-a motivat contestaţia pe dispoziţiile art. 268 Cod procedură
fiscală, pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.
44/2004, art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, art. 134 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, Directiva 2006/112 CEE, art. 128 alin. 6 din Legea nr. 571/2003, art. 47 alin. 2 din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Prin întâmpinarea depusă la 17 aprilie 2018, pârâta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C. a solicitat respingerea
contestaţiei formulate ca neîntemeiată şi menţinerea actelor administrative contestate ca fiind
temeinice şi legale.
În susţinerea acestui punct de vedere pârâta a arătat că organele de inspecţie fiscală au
făcut următoarele precizări: petenta a înregistrat în perioada supusă inspecţiei fiscale cheltuieli
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nedeductibile fiscal ce au generat în sarcina sa un impozit pe profit în sumă de 396.003 lei şi o
TVA de plată în sumă de 507.648 lei, sume stabilite suplimentar de organele de control, ca
urmare a faptului că petenta a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli aferente unor facturi
fiscale de achiziţii de bunuri ce nu reflectă operaţiuni reale.
Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit că în această categorie se înscriu facturile
emise de următoarele firme: Sc D. SRL, facturile respective având ca obiect comercializarea
unor bunuri diverse, respectiv: balast, produse de balastieră, plasă sudată, îngrăşăminte, piese
auto, etc. Aceste facturi au fost emise şi înregistrate în contabilitate de petentă în anii 2008 şi
2009 iar bunurile au fost refacturate de SC A. SRL în aceeaşi perioadă, către alţi agenţi
economici de pe raza judeţului C.; SC F. SRL, facturile emise au avut ca obiect comercializarea
unei cantităţi de 477.280 kg soia boabe, ce a fost livrată către Sc D. SRL în perioada decembrie
2008 - ianuarie 2009; S.C. E. SRL facturile respective au avut ca obiect comercializarea unor
bunuri cum ar fi: îngrăşăminte, caş de vacă, mobilier, etc. Aceste bunuri au fost refacturate de
contestatoare către alţi agenţi economici de pe raza judeţului C. Sc G. SRL, facturile respective
au avut ca obiect comercializarea unor bunuri diverse, respectiv: utilaje, bazine inox, arzător
profite metalice. Aceste bunuri au fost refacturate de petenta către diverşi agenţi economici.
Din analiza tranzacţiilor comerciale desfăşurate de Sc A. S.R.L. cu societăţile anterior
prezentate rezultă aspecte care dovedesc faptul că facturile fiscale emise de acestea nu reflectă
operaţiuni reale, ele fiind întocmite doar pentru a genera o provenienţă legală a bunurilor
respective pentru agenţii economici primitori ai facturilor fiscale emise de contestatoare,
diminuarea obligaţiei de plată la bugetul de stat cu taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor
facturi fiscale, precum şi neplata redevenţei miniere aferente produselor de balastieră.
Organele de inspecţie fiscală şi-au justificat constatările privind faptul că operaţiunile
comerciale prezentate mai sus nu sunt reale cu următoarele argumente: facturile fiscale emise de
către Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L. nu conţin datele cu privire la adresa beneficiarului, în
conformitate cu prevederile art. 155, alin. 5, lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din analiza documentelor primare puse la dispoziţie de societate (facturi, Note de intrare
recepţie) şi din informaţiile din evidenţa contabilă nu rezultă date certe cu privire la transportul
produselor comercializate (nu se menţionează mijlocul de transport pe facturi şi pe Notele de
intrare recepţie şi nu rezultă locul unde vor fi expediate produsele).
Organele de inspecţie fiscală au mai menţionat faptul că facturile fiscale emise de S.C. D.
S.R.L. pentru petentă, ce reprezintă contravaloarea totală a 23.630 mc produse de balastieră, au
înscrise fiecare cantităţi de până la 1.700 mc, în condiţiile în care se cunoaşte faptul că un mijloc
de transport auto poate transporta o cantitate maximă de 15 mc de produse. Rezultă că
transportul materialelor de construcţii înscrise pe fiecare factură se putea efectua cu 20 până la
164 mijloace de transport auto. Aceasta presupune întocmirea de documente individuale de
însoţire a fiecărui transport, iar societatea nu a prezentat organelor de inspecţie fiscală aceste
documente (avizele de însoţire a mărfii) care trebuiau menţionate în facturile respective,
obligaţie prevăzută de prevederile art. 155, alin. 5, lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
A susţinut intimata că faptul că tranzacţiile cu produse de balastieră nu sunt reale rezultă
şi din constatarea că S.C. D. S.R.L., de la înfiinţare şi până la radiere, nu a depus la Oficiul
Registrului Comerţului bilanţul contabil al societăţii pe perioada în care a funcţionat, iar la
controlul efectuat de Garda Financiară agentul economic a refuzat prezentarea actelor de
evidenţă contabilă. Ca urmare, organul de control a fost determinat să întocmească pe numele
acestei societăţi sesizare penală.
De asemenea, organele de inspecţie fiscală au constatat că facturile fiscale prin care
contestatoarea s-a aprovizionat cu cantitatea de 28.900 kg caş de vacă de la Sc E. S.R.L. nu
reflectă operaţiuni comerciale reale. Această constatare este susţinută de lipsa documentelor
sanitare de însoţire a produselor alimentare prevăzute de dispoziţiile art. 16 şi art. 31 din O.G. nr.
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
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Caşul de vacă a fost vândut ulterior de petentă către o societate producătoare de produse
lactate, respectiv Sc H. S.R.L. Garda Financiară - Secţia C. a efectuat în data de 05.10.2010 un
control la această societate. Din nota de constatare încheiată, înregistrată la organul de control
sub nr. 0101915/05.10.2010, rezultă că în evidenţa cumpărătorului nu au fost găsite documente
referitoare la conformitate, care să ateste originea şi calitatea produselor alimentare (avize
sanitar-veterinare care să ateste că produsul, respectiv caşul de vacă, îndeplineşte condiţiile
sanitar-veterinare cerute de legea specială din domeniu). Constatarea organelor de control cu
privire la nerealitatea acestei operaţiuni este susţinută şi de lipsa elementelor de individualizare a
cantităţilor facturate, respectiv nr. mijloc de transport, aviz de însoţire a mărfii.
A precizat pârâta că în susţinerea celor menţionate mai sus organele de inspecţie fiscală
au avut în vedere şi că societatea furnizoare SC E. SRL nu are angajat nici un salariat, nu
dispune de active specifice (centre de colectare lapte declarate la Oficiul Registrului Comerţului
şi la autorităţile sanitar-veterinare teritoriale, achizitori plătiţi, mijloc de transport autorizat
sanitar-veterinar, clădiri, etc.) iar pe segmentul de profil-comerţ cu produse prelucrate din lapte
nu este cunoscut ca având această activitate. De asemenea, consultând aplicaţiile specifice ale
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală rezultă că achiziţiile din trimestrul I 2009 în valoare
de 494.238 lei declarate de contestatoare nu au fost declarate ca livrări de Sc E. SRL.
Mai mult, organele de inspecţie fiscală au constatat, din analiza fişelor contului 401
„Furnizori” întocmite pentru partenerii Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L., că aproape zilnic erau
achitate către partenerii din localitate sume până la plafonul de 5.000 lei, deşi disponibilităţile în
numerar ale agentului economic nu permiteau acest lucru. Documentele prin care numerarul
necesar achitării partenerilor era pus la dispoziţia petentei erau dispoziţiile de încasare,
reprezentând aport în numerar de la asociatul firmei, documente care nu sunt semnate de cel în
drept, respectiv administratorul şi asociatul unic al societăţii, domnul B.
Referitor la operaţiunile comerciale derulate în baza facturilor emise pentru contestatoare
de către Sc F. S.R.L., facturi ce au avut ca obiect achiziţia de soia, marfă refacturată ulterior către
Sc D. S.R.L., organele de inspecţie fiscală au precizat că acestea nu sunt reale, fapt susţinut şi de
afirmaţia făcută în scris de administratorul Sc A. S.R.L, domnul B., care a declarat în data de
28.09.2010 organelor de control ale Gărzii Financiare – Secţia C., referitor la cantitatea de
477.280 kg soia boabe cumpărată şi livrată în perioada decembrie 2008 - ianuarie 2009, că
aceasta a fost achiziţionată din depozitul Sc F. S.R.L. direct de Sc D. S.R.L., cu mijloacele de
transport ale acestuia.
Acest fapt este contrazis şi de informaţiile din conţinutul facturilor fiscale emise de Sc. F.
S.R.L. către contestatoare, unde pentru transportul mărfii este menţionat mijlocul de transport
auto cu nr. de înmatriculare BT-03-..., mijloc de transport ce se află în proprietatea Sc F. S.R.L.
De asemenea, din analiza tranzacţiilor comerciale desfăşurate de petentă cu Sc G. S.R.L.,
organele de inspecţie fiscală au constatat că facturile fiscale de achiziţii emise de această
societate nu conţin datele cu privire la adresa beneficiarului, în conformitate cu prevederile art.
155, alin. 5, lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar din analiza documentelor
primare (facturi, Note de intrare recepţie) şi din evidenţa contabilă nu rezultă date certe cu privire
la transportul produselor ( nu se menţionează mijlocul de transport pe facturi şi pe Notele de
intrare recepţie nu se menţionează locul de expediere a produselor).
Totodată, faptul că documentele emise pe numele contestatoarei de către Sc G. S.R.L.
laşi reflectă relaţii comerciale nereale rezultă şi din comportamentul fiscal neadecvat al
furnizorului, aşa după cum reiese şi din Procesul Verbal nr. 18924/19.09.2012, încheiat de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Inspecţie Fiscală şi înregistrat la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice C.- Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. IV/2787/24.10.2012, în
care se menţionează: „din verificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
incluse în Declaraţiile D394 s-a constatat că în lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe
teritoriul naţional sunt persoane impozabile, care fie erau declarate inactive la data efectuării
tranzacţiilor, fie au fost declarate ulterior inactive sau radiate”. De asemenea, se menţionează că
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Sc G. S.R.L. a acţionat în desfăşurarea tranzacţiilor economice adoptând un comportament
specific firmelor fantomă (care nu funcţionau la sediul social declarat, nu au depus la organele
fiscale declaraţiile de TVA, etc.).
Având în vedere argumentele expuse organele de inspecţie fiscală au stabilit că în situaţia
de fapt nu pot lua în considerare operaţiunile comerciale derulate cu furnizorii enumeraţi
anterior, acestea nefiind reale, iar simpla existenţă a facturilor emise de aceştia nu conferă
contestatoarei dreptul de înregistrare pe cheltuieli deductibile (la descărcarea din gestiune) a
contravalorii bunurilor achiziţionate de la aceştia şi revândute ulterior către alţi beneficiari şi nici
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor efectuate de către Sc. A.
SRL de la firmele precizate anterior, respectiv Sc D. SRL, Sc E. SRL, Sc F. SRL şi Sc G. SRL.
Concluzionând, organele de inspecţie fiscală au stabilit ca urmare a efectuării controlului,
având în vedere şi sumele declarate şi achitate de petentă în perioada supusă inspecţiei fiscale,
un impozit pe profit suplimentar în sumă totală de 396.003 lei (din care 128.540 lei pentru anul
2008, 248.964 lei pentru anul 2009 şi 18.499 lei pentru anul 2010) şi obligaţii accesorii aferente
acestuia în sumă de 401.497 lei, calculate pe perioada 25.04.2008-20.06.2013. Totodată, au
stabilit că pentru aceste operaţiuni contestatoarea nu poate să îşi exercite dreptul de deducere
pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 507.648 lei, din care 221.085 lei TVA
aferentă facturilor emise de Sc D. S.R.L., 92.508 lei TVA aferentă facturilor emise de Sc E.
S.R.L., 58.944 lei TVA aferentă facturilor emise de Sc F. S.R.L. şi 135.111 lei aferentă facturilor
emise de Sc G. S.R.L., pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, organele de
inspecţie fiscală pe perioada 25.02.2008- 20.06.2013.
A precizat intimata că prevederile legale în baza cărora organele de inspecţie fiscală au
stabilit obligaţiile fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. sunt: art. 21, alin.
4, lit. f), art. 11, alin. 1, art. 155, alin.5, lit. e) şi lit. o), art. 145, alin. 1, art. 134, alin. 1 şi art.
1341, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Decizia nr. V/15.01.2007 a Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 732/30.10.2007.
Referitor la suma de 1.799.397 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 396.003 lei
aferent anilor 2008-2012 şi accesoriile aferente acestuia în sumă 401.497 lei, calculate pentru
perioada 25.04.2008-20.06.2013. TVA în sumă de 507.648 lei, pârâta a făcut următoarele
precizări:
Infracţiunile menţionate de organele de inspecţie fiscală în sesizarea penală transmisă
organelor de cercetare penală sunt: infracţiunea prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. a) şi c) din Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările
ulterioare, referitor la ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, precum şi
evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente, a cheltuielilor care nu au la bază
operaţiuni reale ori evidenţierea unor operaţiuni fictive; infracţiunile prevăzute de art. 6 şi art. 43
din Legea contabilităţii nr. 82/1991, referitor la faptul că orice operaţiune economico-financiară
efectuată se consemnează într-un document justificativ care stă la baza înregistrărilor în
contabilitate, angajând implicit răspunderea persoanelor care l-au întocmit, vizat şi aprobat,
precum şi faptul că efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte având drept consecinţă
denaturarea veniturilor şi cheltuielilor constituie infracţiunea de fals intelectual; infracţiunea
prevăzută de art. 29, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la ascunderea sau
disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a
drepturilor asupra acestora; infracţiunile prevăzute de art. 322 şi art. 326 din Codul penal.
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Totodată, în cuprinsul plângerii penale nr. I/16994/03.07.2013, organele de inspecţie
fiscală au menţionat: „Prezenta completează sesizarea penală nr. 800182/19.01.2011 făcută de
Garda Financiară – Secţia C.”
Ca urmare, organul de soluţionare competent, prin adresa înregistrată la Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice sub nr. DR/41583/13.09.2013, a solicitat
Inspectoratului de Poliţie Judeţean C. - Serviciul de Investigare a Fraudelor, să comunice care
este stadiul cercetărilor în dosarul penal nr. 226/P/2011, deschis ca urmare a Sesizării penale nr.
800182/19.01.2011 făcută de Garda Financiară - Secţia C.
Cu adresa nr. 86382/D.S. din 18.10.2013, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice sub nr. DR/45287/24.10.2013, Inspectoratul de Poliţie Judeţean C. - Serviciul
de Investigare a Fraudelor a comunicat : „Dosarul nr. 226/P/2011 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani, a fost conexat la dosarul penal 112/P/2011 şi se află în curs de cercetare la
I.P.J Serviciul de Investigare a Fraudelor, în cauză fiind începută urmărirea penală.”
De asemenea, prin adresa înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
sub nr. DR/41583/13.09.2013, organul de soluţionare a solicitat Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoşani să comunice care este stadiul cercetărilor iniţiate ca urmare a Plângerii
penale nr. I/16994/03.07.2013, formulată de organele de inspecţie fiscală împotriva
administratorului Sc A. S.R.L., domnul B., şi să transmită rezoluţia motivată pronunţată în
rezolvarea cauzei penale, dacă este cazul. Neprimind răspuns în timp util la această solicitare,
organul de soluţionare a revenit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu adresa
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice sub nr.DR/48796/02.12.2013.
Urmare acestor demersuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a comunicat
organului de soluţionare, prin adresa nr. 112/P/2011 din data de 09.12.2013, înregistrată la
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice sub nr. DR/49879/12.12.2013 următoarele:
„...sesizarea nr. 16994/03.07.2013 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţeană Botoşani,
privind pe B. , a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani la nr. 251/P/2013.
Prin Ordonanţa nr. 251/P/2013, din 22 iulie 2013, a Parchetului de pe lângă Tribunalul
Botoşani, s-a dispus conexarea dosarului nr. 251/P/2013 la dosarul nr. 112/P/2011.
S-a menţionat că dosarul nr. 112/P/2011, privind pe învinuitul B. ş.a., cercetaţi sub
aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 9 alin. 1 lit.) c din Legea nr. 241/2005 ş.a., se află
în lucru la Inspectoratul de Poliţie Judeţean - Serviciul de Investigare a Fraudelor.”
Prin Decizia nr. DRc 7146/27.01.2014, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice,
prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, a dispus soluţia de suspendare a soluţionării contestaţiei
formulate de societate împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-244/25.06.2013 până la soluţionarea laturii penale, cu
privire la suma de 1.799.397 lei, reprezentând: 396.003 lei- impozit pe profit, 401.497 lei dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit, 507.648 lei- taxa pe valoarea
adăugată, 494.249 lei - dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.
Sc A. SRL prin administrator B., prin adresa înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice sub nr. ../08.05.2017, a solicitat reluarea procedurii de soluţionare a
contestaţiei, aceasta întrucât motivele care au impus suspendarea soluţionării au încetat.
Prin Ordonanţa de clasare din data de 04.01.2016 dată în dosarul nr. 112/P/2011,
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus clasarea cauzei privind pe inculpatul B.,
administrator al Sc A. S.R.L., pentru infracţiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.
241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 5 alin. 1 Cod penal (Legea nr.
286/2009), art. 291 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 5
alin. 1 Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativamendă în sumă 1.000 lei. S-a dispus de asemenea în temeiul art. 275 alin.5 din Codul de
procedură penală, raportat la art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c) Cod procedură penală şi că, cheltuielile
judiciare în sumă de 180 lei vor fi suportate de către inculpatul B.
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În drept, s-a arătat că în cauză cu privire la impozitul pe profit, sunt aplicabile
prevederile: art. 19 alin. 1 şi art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.
A susţinut că din punct de vedere fiscal nu sunt cheltuieli deductibile acele cheltuieli
înregistrate în contabilitate care nu au la bază un document justificativ, emis conform legii. S-a
precizat că nu sunt cheltuieli deductibile acele cheltuieli înregistrate în contabilitate, care nu au la
bază un document justificativ, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în
gestiune. Pentru a justifica cheltuielile trebuie ca acel contribuabil să deţină o serie de documente
justificative prin care să demonstreze că acele achiziţii s-au efectuat în realitate.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că societatea a dedus cheltuieli cu
achiziţia de bunuri pentru care nu a putut face dovada realităţii acestora şi a necesităţii efectuării
achiziţiilor în interesul firmei. Aşa după cum rezultă din prevederile legale invocate, pentru a
putea deduce cheltuielile cu serviciile este necesar să se facă dovada cu documente a necesităţii
şi realităţii acestora.
Intimata a inserat prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1991 cu modificările şi completările
ulterioare şi extras din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/29.10. 2009.
Intimata a susţinut că din punctul de vedere al TVA, sunt aplicabile prevederile art. 145
alin. (2) şi art. 1251 alin. (2) pct. 29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, prevederi din care rezultă că o persoană impozabilă are dreptul la
deducerea TVA aferentă achiziţiilor, numai în situaţia în care acestea sunt utilizate în folosul
operaţiunilor taxabile ale firmei.
Prin taxă deductibilă se înţelege suma totală a taxei datorate sau achitate de către o
persoană impozabilă pentru achiziţiile efectuate. În opinia intimatei pentru a avea dreptul la
deducerea TVA, este necesar ca achiziţiile /operaţiunile să fie reale şi efectuate în folosul
activităţii firmei. În ceea ce priveşte condiţiile de exercitare a dreptului de deducere a TVA,
acestea sunt prevăzute la art. 146 alin. 1 lit. a) şi art. 155 din Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale pct.46 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 145 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată în
cazul în care documentele justificative cuprind menţiuni incomplete, inexacte sau care nu
corespund realităţii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, prin Decizia nr. V din 15
ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a stabili că TVA nu poate fi dedusă
şi nici nu se poate diminua baza impozabilă la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care
documentele justificative cuprind menţiuni incomplete sau care nu corespund realităţii a decis că
„taxa pe valoarea adăugată nu poate fi dedusă […].”
A precizat intimata că societatea a dedus cheltuieli şi TVA fără a deţine documente
justificative şi fără a demonstra că achiziţiile sunt reale şi sunt necesare interesului obiectului de
activitate desfăşurat. Astfel, facturile fiscale emise de către Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L. nu
conţin datele cu privire la adresa beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 155, alin. 5,
lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu s-a menţionat mijlocul de transport pe
facturi şi pe Notele de intrare recepţie şi nu rezultă locul unde vor fi expediate produsele.
Societatea nu a prezentat organelor de control fiscal documentele de însoţire a mărfii pe
parcursul transportului (avizele de însoţire a mărfii), având în vedere că s-a facturat o cantitate
mare de bunuri care trebuiau transportate în mai multe curse. Furnizorul Sc D. S.R.L. nu şi-a
depus bilanţul contabil la Oficiul Registrului Comerţului şi s-a sustras de la efectuarea unui
control al Gărzii Financiare, întocmindu-i-se în acest sens sesizare penală, fapt care
demonstrează că acesta are un comportament fiscal incorect şi inadecvat.
în ceea ce priveşte achiziţiile de la Sc E. S.R.L., din verificarea efectuată de organele de
inspecţie fiscală pe circuitul mărfii (cantitatea de 28.900 kg caş de vacă) s-a constatat că nu
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există documente de conformitate, care să ateste originea şi calitatea produselor alimentare
(avize sanitar-veterinare care să ateste că produsul, respectiv caşul de vacă, îndeplineşte
condiţiile sanitar-veterinare cerute de legea specială din domeniu). Constatarea organelor de
control cu privire la nerealitatea acestei operaţiuni a fost susţinută şi de lipsa elementelor de
individualizare a cantităţilor facturate, respectiv nr. mijloc de transport, aviz de însoţire a mărfii.
Mai mult, acest furnizor nu are angajat nici un salariat, nu dispune de active specifice (centre de
colectare lapte declarate la Oficiul Registrului Comerţului şi la autorităţile sanitar-veterinare
teritoriale, achizitori plătiţi, mijloc de transport autorizat sanitar-veterinar, clădiri, etc.) iar pe
segmentul de profil - comerţ cu produse prelucrate din lapte de vacă nu este cunoscut ca având
această activitate.
De asemenea, consultând aplicaţiile specifice ale Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală rezultă că achiziţiile din trimestrul I 2009 în valoare de 494.238 lei declarate de
contestatoare nu au fost declarate ca livrări de Sc E. S.R.L.
Mai mult, organele de inspecţie fiscală au constatat, din analiza fişelor contului 401
„Furnizori” întocmite pentru partenerii Sc D. S.R.L. şi Sc E. S.R.L., că aproape zilnic erau
achitate către parteneri sume până la plafonul de 5.000 lei, deşi disponibilităţile în numerar ale
agentului economic nu permiteau acest lucru. Documentele prin care numerarul necesar achitării
partenerilor era pus la dispoziţia petentei erau dispoziţiile de încasare, reprezentând aport în
numerar de la asociatul firmei, documente care nu sunt semnate de cel în drept, respectiv
administratorul şi asociatul unic al societăţii, domnul B.
Referitor la operaţiunile comerciale derulate în baza facturilor emise pentru contestatoare
de către Sc F. S.R.L., facturi ce au avut ca obiect achiziţia de soia, marfă refacturată ulterior către
Sc D. S.R.L., s-au constatat o serie de neconcordanţe în afirmaţii în sensul că susţinerea
administratorului petentei, domnul B., conform căreia cantitatea de 477.280 kg soia boabe
cumpărată şi livrată în perioada decembrie 2008 - ianuarie 2009, a fost achiziţionată din
depozitul Sc F. S.R.L. direct de Sc D. S.R.L, cu mijloacele de transport ale acestuia din urmă, nu
coincide cu informaţiile din conţinutul facturilor fiscale emise de Sc F. S.R.L. către
contestatoare, unde pentru transportul mărfii este menţionat mijlocul de transport auto cu nr. de
înmatriculare BT-03-..., mijloc de transport ce se află în proprietatea Sc F. S.R.L.
De asemenea, din analiza tranzacţiilor comerciale desfăşurate de petentă cu Sc G. S.R.L.,
organele de inspecţie fiscală au constatat că facturile fiscale de achiziţii emise de această
societate nu conţin datele cu privire la adresa beneficiarului, în conformitate cu prevederile art.
155, alin. 5, lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar din analiza documentelor
primare (facturi, Note de intrare recepţie) şi din evidenţa contabilă nu rezultă date certe cu privire
la transportul produselor (nu se menţionează mijlocul de transport pe facturi şi pe Notele de
intrare recepţie nu se menţionează locul de expediere a produselor).
Totodată, faptul că documentele emise pe numele contestatoarei de către Sc G. S.R.L.
laşi reflectă relaţii comerciale nereale rezultă şi din comportamentul fiscal neadecvat al
furnizorului, aşa după cum reiese şi din procesul verbal nr. 18924/19.09.2012, încheiat de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Activitatea de Inspecţie Fiscală şi înregistrat la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice C. - Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. IV/2787/ 24.10.2012,
în care se menţionează: „din verificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
incluse în Declaraţiile D 394 s-a constatat că în lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe
teritoriul naţional sunt persoane impozabile, care fie erau declarate inactive la data efectuării
tranzacţiilor, fie au fost declarate ulterior inactive sau radiate.” De asemenea, s-a menţionat că Sc
G. S.R.L. a acţionat în desfăşurarea tranzacţiilor economice adoptând un comportament specific
firmelor fantomă (care nu funcţionau la sediul social declarat, nu au depus la organele fiscale
declaraţiile de TVA, etc.
Având vedere cele prezentate s-a reţinut că achiziţiile în cauză nu sunt dovedite cu
documente justificative, petenta neputând demonstra realitatea operaţiunilor reflectate în facturile
de achiziţie.
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Faptul că operaţiunile economice înscrise în facturi nu sunt reale, rezultă şi din
Ordonanţa de clasare din data de 04.01.2016 dată în dosarul nr. 112/P/2011 de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 112/P/2011, rămasă definitivă prin Ordonanţa de
respingere a plângerii din data de 05.02.2016 din dosarul nr. 9/11/2/2016 dată de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Botoşani.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reține următoarea situație de fapt și de
drept:
Reclamanta Sc A. SRL a făcut obiectul unui control din partea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice C., privind impozitul pe profit, taxa
pe valoarea adăugată, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, impozit pe
veniturile din dividente și contribuții de asigurări sociale și de sănătate, pentru perioada
1.01.2008 – 31.12.2012 pentru impozit pe profit/28.02.2013 pentru celelalte obligații, control
finalizat prin Raportul de Inspecție Fiscală din nr. F- 244/25.06.2013 și decizia de impunere
privind obligații fiscale suplimentare de plată nr. F-205/25.06.2013.
Potrivit acestei decizii, s-a dispus obligarea contestatoarei la plata sumei de 1.799.397 lei
reprezentând 396.003 lei impozit pe profit, 401.497 lei dobânzi și penalități de întârziere aferente
impozitului pe profit, 507.648 lei taxă pe valoarea adăugată, 494.249 lei dobânzi și penalități de
întârziere aferente taxei pe valoare adăugată.
S-a reținut în decizia de impunere că în perioada relevantă, reclamanta a înregistrat în
contabilitate cheltuieli nedeductibile fiscal, aferente unor facturi fiscale de achiziții de bunuri de
la societățile Sc D. SRL, Sc F. SRL, Sc E., Sc G. SRL, facturi ce nu reflectă operațiuni reale
fiind întocmite pentru a genera o proveniență legală a bunurilor respective pentru agenții
economici primitori ai facturilor fiscale emise apoi de contestatoare, diminuarea obligației de
plată la bugetul de stat cu taxa pe valoarea adăugată aferentă, față de care se impune un impozit
pe profit de 396.003 lei și TVA de plată de 507.648 lei. Astfel, a avut în vedere organul fiscal că:
- facturile fiscale emise de către D. SRL și Sc E. SRL nu conțin date cu privire la adresa
beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit. e din Legea nr. 571/2003, nu
rezultă date certe cu privire la transportul produselor comercializate, facturile privind produse de
balastieră au înscrise cantități de până la 1700 mc, în condițiile în care un mijloc de transport nu
poate transporta decât 15 mc, ar fi rezultat până la 164 mijloace de transport pentru care însă nu
s-au prezentat documente, societatea D. nu a depus bilanț contabil de la înființare și până la
radiere,
- facturile fiscale privind caș de vacă de la Sc E. nu sunt reale, necuprinzând, la fel,
elementele obligatorii și nefiind însoțite de documente sanitare pentru produse alimentare,
prevăzute de art. 16 și 31 din OG nr. 42/2004, iar la societatea la care au fost revândute aceste
produse, Sc H. SRL nu au fost identificate la fel documente referitoare la conformitate, care să
ateste originea și calitatea produselor alimentare; societatea E. nu are nici un angajat, nu dispune
de active specifice, nu este cunoscută cu această activitate pe segmentul de profil – comerț cu
produse prelucrate din lapte de vacă;
- către ambele societăți reclamanta achita aproape zilnic sume până în plafonul de 5.000
lei, deși disponibilitățile în numerar ale acesteia nu permiteau acest lucru, prin dispoziții de
încasare, respectiv aport în numerar de la asociatul firmei, B. ;
- facturile emise de către Sc F. SRL privind achiziționarea de către reclamantă a cantității
de soia de 477.280 kg, revândută apoi de către reclamantă către Sc D. SRL, nu pot fi reale,
întrucât administratorul B. a declarat la 28.09.2010 că achiziția a aparținut direct Sc D. SRL și sa făcut cu mijloacele de transport ale acesteia;
- facturile fiscale emise de Sc G. SRL nu conțin de asemenea date privind adresa
beneficiarului și realizarea transportului, iar acest furnizor are un comportament în desfășurarea
tranzacțiilor economice specific firmelor fantomă.
Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestație administrativă, prin decizia
nr. DRc 7146/27.01.2014, dispunându-se suspendarea soluționării contestației până la
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soluționarea acțiunii penale formulate în dosar penal nr. 112/P/2011 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Botoșani. Prin decizia nr. 5693/7.09.2017, după reluarea soluționării contestației, s-a
dispus respingerea ca neîntemeiată a acesteia, împotriva acesteia din urmă reclamanta formulând
prezenta contestaţie, solicitând anularea acesteia şi a deciziei de impunere.
În analiza legalităţii celor două acte administrativ fiscale, instanţa reţine în primul rând că
faptele despre a căror nelegalitate este vorba în prezenta cauză, au fost obiect al cercetării penale
în dosar nr. .../P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, privind pe administratorul
și asociat unic al societății reclamante, B., pentru infracțiunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen, art. 5 alin. 1 C.pen., art. 291 C.pen. cu
aplic. art. 41 alin. 2, art. 5 alin. 1. Cauza penală a fost soluționată prin Ordonanța din 4.01.2016
prin care s-a dispus clasarea cauzei și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ – amendă
în sumă de 1000 lei. Ordonanța a fost menținută prin Ordonanța de respingere a plângerii din
data de 5.02.2016 din dosar ../II/2/2016, împotriva acesteia din urmă nefiind formulată plângere
la judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoșani.
S-a reținut în ordonanța de clasare că operațiunile comerciale efectuate de Sc A. SRL în
perioada relevantă, cu societățile comerciale precizate anterior, a înlesnit acestora din urmă să
înregistreze în contabilitate facturi fiscale fără să aibă la bază operațiuni reale și să disimuleze
adevărata proveniență a proprietății bunurilor, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de
infracțiuni.
S-a reținut totodată că în sarcina inculpatului prin societatea Sc A. SRL nu poate fi
reținut întreg prejudiciul astfel cum a fost indicat de către Administrația Finanțelor Publice C.,
întrucât aceasta ar însemna a se exonera de răspundere ceilalți participanți la activitatea
infracțională, prejudiciul reținut în sarcina inculpatului fiind de 15.946 lei.
În acest sens, în cursul urmării penale s-a efectuat o expertiză fiscală care a concluzionat
(fila 13 vol. IV) că Sc A. SRL a înregistrat în perioada 4.04.2008 – 14.12.2010 intrări în gestiune
nereale (prin majorarea stocurilor de mărfuri, obiecte de inventar, materiale, mijloace fixe),
respectiv prin 206 facturi fiscale emise de Sc D. SRL, SC F. SRL, Sc E. SR și SC G. SRL, în
valoare totală de 2.655.554,48 lei pentru care a dedus TVA de 506.638,57 lei, însă o mare parte
din aceste bunuri au fost refacturate către alte 12 societăți. Astfel, se arată în expertiză, SC A.
SRL a refacturat bunurile la firmele prezentate (fila 14 vol. IV), cu prețuri mai mari decât
preturile de intrare, respectiv valoarea totală a bunurilor refacturate fiind de 2.441.196,68 lei (din
care valoarea de intrare a bunurilor refacturate a fost de 2.363.751 lei), a colectat TVA înscrisă
în facturi de 469.099,23 lei, ceea ce înseamnă că, legat de bunurile înscrise în cele 206 facturi
care au fost refacturate, Sc A. SRL nu a cauzat prejudiciu bugetul consolidat al statului, ci acesta
a fost prejudiciat la cei 12 clienți (sau la beneficiarii lor finali).
Arată expertul că, indiferent că operațiunile comerciale consemnate în cele 206 facturi
fiscale au fost sau nu reale, prin înregistrarea de venituri urmare a refacturării bunurilor
consemnate ca achiziții, respectiv colectarea taxei pe valoare adăugată aferentă acestora, Sc A.
SRL nu a creat prejudiciu statului. Or, arată acesta, reîncadrarea operațiunilor comerciale din
cele 206 facturi fiscale, respectiv aplicarea art. 11 din Legea nr. 571/2003 de către organele
fiscale, nu a acoperit complet fenomenul analizat întrucât s-a avut în vedere doar anularea
deductibilității costurilor de achiziție și a taxei pe valoare adăugată aferentă, cu ignorarea
veniturilor în contabilitate și a taxei pe valoare colectată generate prin refacturarea către terți a
bunurilor consemnate în facturile în cauză.
S-a mai arătat că, deosebit de bunurile refacturate, o altă parte din bunuri, aferente a 10
facturi din cele 206, în valoare de 247.244 lei, au fost efectiv identificate la Sc A. SRL potrivit
inventarierii din 11.06.2014, astfel că pentru acestea s-a conchis că nu există prejudiciu întrucât
bunurile există în fapt, iar o altă parte, în valoare de 45.560 lei s-au înregistrat pe cheltuieli ca
fiind consumate pentru realizarea activității, față de acestea din urmă expertul identificând un
prejudiciu constând în TVA și impozit pe profit de 15.946 lei.
Ca urmare, organul de urmărire penală a conchis că prejudiciul cauzat de către inculpatul
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B. administrator al Sc A. SRL prin înregistrarea în contabilitate a 206 facturi fiscale nereale
emise de societățile Sc D. SRL, SC F. SRL, Sc E. SR și SC G. SRL, este de 15.956 lei din care
8.656 lei TVA și 7.290 lei impozit pe profit. S-a reținut de asemeni că inculpatul a achitat în
cursul urmării penale prejudiciul, sens în care s-a făcut aplicarea art. 10 din Legea nr. 241/2005
cu art. 5 alin. Cpen, respectiv aplicarea unei sancțiuni administrative ca urmare a achitării
prejudiciului.
Față de cele sus arătate, se reține că în cauză, chestiunea litigioasă referitoare la
prejudiciul cauzat prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale nereale emise de cele 4
societăți a făcut obiectul anchetei penale, stabilindu-se cu putere de adevăr că acesta este limitat
sumei de 15.956 lei. Prin urmare, după reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei, trebuia
avută în vedere situaţia de fapt stabilită cu titlu definitiv în cadrul procedurii penale, cu
consecinţa reverificării și reevaluării deciziei de impunere emisă.
În acest sens dispune și jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a
statuat în cauza Lungu contra României că repunerea în cauză a soluţiei adoptate într-un litigiu
printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în cadrul unei alte proceduri judiciare, aduce atingere
art. 6 din Convenţie, în măsura în care poate să facă iluzoriu dreptul de acces la o instanţă şi să
încalce principiul securităţii juridice. De asemenea, s-a arătat că un astfel de considerent este
incident nu doar în cazul în care există identitate de părţi şi de obiect, ci în orice situaţie în care
procedurile diferite vizează aceeaşi chestiune determinantă pentru soluţionarea acestora (pct. 40
din hotărâre). În consecinţă, s-a arătat că instanţele sunt chemate să asigure, pe lângă respectarea
în cauză a principiului autorităţii de lucru judecat, şi respectarea principiului securităţii
raporturilor juridice.
De asemeni, în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când
se analizează incidenţa în cauză a principiului ne bis in idem, reglementat de art. 6 din Cpp, prin
hotărâre penală definitivă trebuie avut în vedere rezultatul obţinut în urma parcurgerii unei
proceduri judiciare ori extrajudiciare, prin care se tranşează asupra fondului cauzei, fie printr-o
soluţie de sancţionare penală, civilă, contravenţională, administrativă sau fiscală, fie printr-o
soluţie de nesancţionare (spre exemplu, un proces-verbal de sancţionare contravenţională anulat
de o instanţă civilă printr-o hotărâre judecătorească), dacă fapta care a dat naştere celor două
proceduri este identică.
De asemenea, în analiza acestui principiu, instanţa de judecată trebuie să aibă în vedere şi
jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie care a stabilit că pentru a se putea considera că în
privinţa unei persoane a fost pronunţată o hotărâre definitivă pentru fapte care îi sunt imputate
unei persoane, trebuie ca acţiunea penală să se fi stins în mod definitiv (Hotărârea Turansky, C491/07), şi că această decizie a fost pronunţată în urma unei aprecieri asupra fondului cauzei
(Hotărârea Miraglia, C-469/03), şi pe baza dreptului intern în care această decizie a fost
adoptată. În ceea ce priveşte caracterul definitiv al soluţiilor emise de poliţişti/procurori, în
cauzele Gozutok (C-187/01) şi Brugge (C-385/01) CJUE a decis că principiul ne bis in idem este
aplicabil în cazul în care procurorul a aplicat o sancţiune pecuniară executată de persoana
acuzată, iar din cauza Miraglia (C-469/03) se desprinde concluzia aplicării principiului ne bis in
idem în cazul deciziei emisă de procuror de neurmărire penală pe aspecte de fond.
Or, în cauză este de reținut că, chestiunea prejudiciului stabilit în cursul urmăririi penale
nu a fost una accesorie și fără relevanță în materie penală, și care, deci, nu ar fi fost stabilită în
fața autorităților penale cu putere definitivă: ancheta penală a presupus determinarea întinderii
exacte a prejudiciului astfel cum s-a arătat anterior, a fondat însăși soluția în materie penală –
pentru că, cuantumul și achitarea acestui cuantum de către inculpat în cursul procedurii penale a
condus şi a impus pedeapsa în materie/pe latură penală, determinând aplicarea textul legal
special prevăzut de art. 10 din Legea nr. 241/2005, de sancționare cu sancțiune administrativă.
Astfel că, a conchide altfel în prezenta procedură, în sensul unui cuantum diferit al prejudiciului,
ar însemna a contraveni înseși soluției în materie penală, ceea ce nu poate fi acceptat.
Nu este suficientă, în acest sens, apărarea avansată de către pârâtă, și anume că organele
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de urmărire penală înseși au reținut desfășurarea activității infracționale de evaziune fiscală și
spălare a banilor de către societatea reclamantă, și că a prejudiciat bugetul de stat prin
înregistrarea în evidența contabilă a facturilor fiscale ce nu aveau la bază operațiuni comerciale
reale, iar prin refacturarea acestora a înlesnit partenerilor săi de afaceri să înregistreze în evidența
contabilă. Dacă este adevărată, astfel cum s-a arătat, această concluzie, tot astfel se impune și
împrejurarea întinderii prejudiciului, care de altfel a fondat soluția în materie penală și care astfel
nu mai poate fi pusă în discuție.
Pentru aceste motive, instanţa, reţinând că organele fiscale au procedat la soluţionarea
contestaţiei fără observarea celor statuate cu autoritate în materie penală, și că astfel decizia nr.
5693 din 7.09.2017 de soluţionare a contestaţiei administrative emisă de Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice și decizia de impunere nr. F- 244/25.06.2013 emisă de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, sunt legale şi temeinice doar în parte, respectiv
putându-se menţine doar suma de 15.956 lei din care 8.656 lei TVA și 7.290 lei impozit pe
profit, precum și accesorii aferente strict acestora, în temeiul art. 218 Cod procedură fiscală
urmează a admite în parte acţiunea, în sensul anulării în parte a deciziei de impunere care va fi
menţinută doar cu privire la sumele anterior menționate.
6. Contestare decizie de impunere şi raport de inspecţie fiscală privind modul de
utilizare a sumelor acordate de la bugetul general consolidat conform Legii nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
Rezumat:
Exercitarea necorespunzătoare a drepturilor de către veteranii de război nu poate
constitui temei pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a operatorilor de transport, cu atât
mai mult cu cât pentru sumele prezentate la decontare, documentaţia a fost avizată de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice; însă, în măsura în care s-a probat că operatorul
economic nu a efectuat în realitate transportul, acele sume au fost încasate necuvenit.
(Decizia nr. 2696 din 10 septembrie 2018, dosar nr. 29/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscală la data de 04.01.2018 înregistrată sub nr. .../86/2018, reclamanta SC A.
SRL reprezentată prin administrator B. a chemat în judecată pe pârâţii Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, solicitând ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
1. Anularea Deciziei nr. 94/P/24.11.2017 şi pe cale de consecinţă anularea Măsurii nr. 2
din Dispoziţia obligatorie nr. 3070/22.08.2017 şi RIEF nr. ISR _ AIF 3069 din 22.08.2017 cu
privire la plata către bugetul de stat a sumei de 64.465 lei sume necuvenite încasate de la bugetul
de stat la care se adaugă suma de 35.089 lei dobânzi încasate pentru sumele necuvenite şi 8600
lei penalităţi
2. În conformitate cu prev. art. 15 din Legea nr. 554/2004, solicită suspendarea executării
Deciziei nr. 94/P/24.11.2017 şi implicit a Dispoziţiei obligatorii nr. 3070/ 22.08.2017 prin care sa dispus să restituie la bugetul de stat suma de 64.465 lei, sumă necuvenită încasată de la bugetul
de stat la care se adaugă suma de 35.089 lei dobânzi încasate pentru sumele necuvenite şi suma
de 8600 lei penalităţi încasate pentru sumele necuvenite, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 595/24.05.2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a respins excepţia inadmisibilităţii ca nefondată; a admis în parte cererea având ca obiect
„anulare şi suspendare executare act administrativ fiscal” formulată de reclamanta SC A. SRL în
contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi Ministerul
Finanţelor Publice Bucureşti; a anulat Decizia nr. 94/P/ 24.11.2017; a anulat în parte Dispoziţia
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obligatorie ISR_AIF nr. 3070/ 22.08.2017 şi Raportul de Inspecţie Economico – Financiară nr.
ISR_AIF 3.069/ 22.08.2017 în ceea ce priveşte măsura de restituire a sumei de 37.198 lei şi a
accesoriilor aferente acestui debit principal şi a menţinut cele două acte menţionate în ceea ce
priveşte măsura de restituire a sumei de 27.267 lei şi a accesoriilor aferente acestui debit
principal; a admis în parte capătul de cerere privind suspendarea şi a dispus suspendarea
executării măsurii de restituire a sumei de 37.198 lei şi a accesoriilor aferente acestui debit
principal stabilită prin Dispoziţia obligatorie ISR_AIF nr. 3070/22.08.2017; a obligat pârâtele la
plata către reclamantă a sumei de 70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
Împotriva sentinţei au declarat recurs pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice şi reclamanta S.C. A. SRL.
Pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice a arătat în motivare că hotărârea recurată cuprinde dispoziţii contradictorii.
Precizează că, deşi prima instanţa a dispus anularea, în parte a dispoziţiei obligatorii nr.
3070/22.08.2017, doar în ceea ce priveşte suma de 37.198 lei, prin aceeaşi sentinţa s-a dispus
anularea în totalitate a deciziei nr. 94/P/24.11.2017 prin care a fost soluţionata plângerea
prealabilă formulată de reclamantă.
Consideră că, raportat la motivarea soluţiei de anulare parţială a dispoziţiei obligatorii, se
impunea ca şi decizia de soluţionare a plângerii prealabile să fie anulată tot parţial, în ceea ce
priveşte suma de 37.198 lei.
Apreciază că hotărârea recurată este netemeinică şi nelegală, parţial şi sub aspectul
anularii deciziei nr. 94/P/24.11.2018 fiind dată cu interpretarea greşită a dispoziţiilor legale în
materie.
Susţine că în mod greşit a respins prima instanţa excepţia inadmisibilităţii capătului de
cerere vizând anularea Raportului de Inspecţie Economico-financiară nr. 3069/22.08.2017.
Invocă dispoziţiile art. 20, alin. 5 din Anexa nr. 1 la HG 101/2012 pentru aprobarea
normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea inspecţiei economico
financiare şi ale art. 34, alin. 3 din Anexa nr. 1 la HG nr. 101/2012.
Consideră că, având în vedere faptul că prin Raportul de Inspecţie Economico-financiara
nr. 3069/22.08.2017 nu au fost stabilite sume de recuperat şi nici masuri de dus la îndeplinire, se
impune admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul admiterii excepţiei
inadmisibilităţii acestui capăt de cerere.
În ceea ce priveşte soluţia pronunţată de instanţa de fond, de admitere a cererii de
suspendare a executării dispoziţiei obligatorii pentru suma de 37.198 lei, reţinând incidenţa
cazului bine justificat si a pagubei iminente, consideră că hotărârea primei instanţe este
netemeinică şi nelegală, fiind dată cu interpretarea greşită a dispoziţiilor legale aplicabile.
Apreciază că din interpretarea art. 14 din Legea nr. 554/2004 rezultă că, pentru a se
dispune suspendarea, este necesar să se constate existenţa unor cauze bine justificate şi măsura să
se ia pentru a se evita producerea unei pagube iminente.
Arată că în accepţiunea art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004, prin cazuri bine justificate, se
înţeleg acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o
îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ.
Invocă Decizia nr. 5191 din 27.10.2005 a ICCJ - Secţia de contencios administrativ şi
fiscal.
Învederează faptul că măsura suspendării, prevăzută la art. 14 din Legea nr. 554/2004, nu
este obligatorie pentru instanţa de judecată, ci facultativă, rămânând exclusiv la latitudinea
judecătorului, care apreciază în raport de cele două cerinţe menţionate mai sus.
În ceea ce priveşte justificarea cererii, consideră că măsura suspendării executării actului
administrativ este o măsură excepţională.
Arată că prin Dispoziţia obligatorie nr. ISR AIF 3070/22.08.2017 s-a stabilit în sarcina
contestatoarei obligaţia de a restitui suma de 37.198 lei, încasată nelegal de la bugetul de stat,
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precum şi obligaţia de a achita accesoriile aferente, calculate pentru perioada cât bugetul a fost
prejudiciat.
Susţine că suma încasată de societate de la bugetul de stat nu a fost utilizată pentru
transportul veteranilor şi văduvelor de război pe căile auto judeţene, ci pentru transportul pe căile
auto interjudeţene, ceea ce nu dă dreptul la suportarea costurilor biletelor de călătorie gratuit pe
mijloace de transport auto de la bugetul de stat.
Consideră că în speţă nu este îndeplinită condiţia cazului bine justificat, pentru acordarea
suspendării.
Apreciază că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că argumentele prezentate de
reclamantă sunt de natura să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului, întrucât
potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare se
referă la călătorii interne fără nici o delimitare sau diferenţiere şi care au fost utilizate pentru
transportul veteranilor şi invalizilor de război şi a văduvelor de război.
Arată că SC A. SRL a decontat în mod nelegal de la bugetul de stat şi a utilizat nelegal,
neconform cu destinaţia legală, suma de 37.198 lei, fapt pentru care este obligată să restituie
această sumă la bugetul de stat. Măsura de achitare la bugetul de stat a accesoriilor aferente
acestei sume, calculate pentru perioada cât bugetul a fost prejudiciat este consecinţa firească şi
legală a decontării sumelor cu încălcarea prevederilor legale.
Pe fondul cauzei, critică, în parte, sentinţa recurată în ceea ce priveşte suma de 37.198 lei.
Apreciază că în mod greşit prima instanţa a anulat decizia nr. 94/P/24.11.2017 emisa de
Ministerul Finanţelor Publice - Serviciul de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor
şi, în parte Dispoziţia obligatorie nr. ISR_AIF 3070/22.08.2017.
Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei recurate, iar în rejudecare respingerea
acţiunii ca nefondată.
În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod de procedură
civilă.
Reclamanta S.C. A. SRL a arătat că, faţă de motivarea de respingere a sumei de 6.815 lei,
instanţa de fond a fost în eroare, întrucât rezultatele verificărilor anterioare au fost consemnate în
Raportul de Inspecţie Economico Financiară din data de 25.01.2015, dar şi prin controale
anterioare respectiv rapoartele de inspecţie nr. 71.296/17.02.2012, 74929/09.05.2012, 79425/
28.11.2012 şi 70505/18.01.2013. Susţine că în urma acestui raport s-a constatat că suma de
34.922 lei pentru care s-au respins cupoanele la controalele anterioare, nu a fost înregistrată în
contabilitate.
Arată că, prin semnarea borderourilor, atât asociaţiile de veterani cât şi persoanele cu
atribuţii din cadrul DCFP au constatat existenţa fizică a acestor cupoane, cât şi faptul că acestea
au fost emise către veteranii de război. Aşadar, nu se poate afirma ca operatorul economic nu a
efectuat în realitate transportul în schimbul acestora, şi deci nu este îndreptăţit la vreo
contraprestaţie odată ce aceste cupoane au fost primite fizic de către transportator şi au fost
avizate ca atare de factorii în drept.
Faţă de motivarea instanţei de fond, apreciază că aceasta a fost în eroare întrucât a
apreciat că aceste cupoane au fost în fapt distruse şi apoi decontate de către operatorul economic,
acestea fiind emise de către asociaţiile de veterani şi primite de către transportator odată cu
efectuarea transportului, însă ulterior aceste asociaţii au emis acele adrese din care afirmă ca au
fost topite.
Învederează faptul că reprezentanţii societăţii S.C. A. SRL au respectat întocmai
procedura privind decontarea bietelor speciale de călătorie, prevăzută de Instrucţiunile din 22
februarie 2005, aprobate prin Ordinul nr. 266/2005.
Apreciază că nu poate fi reţinută ca fiind dovedită împrejurarea introducerii la decontare
de către transportator a unor cupoane de călătorie care în fapt nu ar fi ajuns în posesia sa, fiind
rămase la asociaţie şi distruse de aceasta la sfârşitul anului, mai ales în condiţiile în care pârâta
însăşi, prin prepuşii săi, prin avizarea lunară efectuată, a creat prezumţia existenţei cupoanelor la
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decontare, astfel cum au fost solicitate de către reclamantă, situaţie în care o probă în sens
contrar ar fi trebuit să fie una semnificativă şi dincolo de orice dubiu.
În conformitate cu prevederile art. 293 Cod de procedură civilă, a solicitat ca pârâta
intimată să depună la dosar Adresele nr. 357/19.05.2016 şi ISRAIF 904/20.03.2017 în baza
cărora s-au emis adresele nr. 117/25.05.2016 si nr. 123/24.03.2017.
În ce priveşte respingerea sumei de 20.452 lei pe motivul că a fost decontată în baza unor
cupoane statistice care nu mai erau în perioada de valabilitate, arată că instanţa de fond a invocat
prevederile art. 7 din Ordinul nr. 266/2005.
Precizează că prevederea legală invocată de pârâtă şi instanţa de fond se referă la
perioada în care veteranii de război şi văduvele acestora pot să folosească cupoanele statistice şi
nu perioada în care agentul economic poate solicita decontarea acestora.
Arată că din situaţiile prezentate de organul de control nu reiese care sunt cupoanele care
au fost decontate ulterior şi legătura cu adreselor nr. 460/22.02.2016 a ANVR MI, nr.
103/23.02.2016 a ANVR si nr. 172/12.06.2014 si 07/23.02.2016 ale UVRUV, în condiţiile în
care, consideră că, există mari dubii asupra corectitudinii datelor menţionate în aceste adrese.
Învederează faptul că prin Legea nr. 44/1994 au fost reglementate drepturile veteranilor
de război, însă raporturile juridice născute din aplicarea ei privesc pe beneficiarii acestei legi,
respectiv pe instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu, iar singurele atribuţii
ce revin agenţilor economici sunt cele de a lua măsurile de aplicare a legii şi anume de a asigura
transportul veteranilor de război conform solicitării acestora, de a accepta biletele de călătorie
gratuite emise de Ministerul Transporturilor şi de a recupera preţul prestaţiei conform
metodologici prevăzuta de Ordinul 266/312 din 22 februarie 2005.
Apreciază că operatorul economic nu are nici o atribuţiune în verificarea modului în care
veteranii de război înţeleg să-şi exercite drepturile conferite prin Legea nr. 44/1994,
transportatorul fiind obligat doar să dovedească faptul că a prestat serviciul respectiv prin
preluarea cuponului de călătorie, aspecte verificate anterior prin vizarea borderourilor de
decontare, nemaivorbind şi de controalele efectuate.
Solicită admiterea recursului în sensul admiterii acţiunii formulate şi anularea în totalitate
a Măsurii nr. 2 din Dispoziţia Obligatorie nr. 3070/22.08.2017 şi RIEF nr. ISR_AIF 3069 din
22.08.2017.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursurile sunt neîntemeiate.
Recursul formulat de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice prin
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice este nefondat pentru următoarele argumente:
Într-adevăr, privit izolat, raportul de inspecţie economico-financiar nr. 3069/22.08.2017
nu este un act administrativ de autoritate în sensul legii contenciosului administrativ şi nu ar
putea fi atacat separat de Dispoziţia obligatorie nr. 3070/22.08.2017, pe care a precedat-o.
În prezenta cauză, însă, reclamanta a solicitat anularea acestui raport în virtutea art. 18
alin. 1 din Legea nr. 554/2004 republicată, şi odată cu cererea de anulare a Dispoziţiei obligatorii
nr. 3070/22.08.2017, împrejurare în care acest demers devine admisibil, instanţa având
competenţa să se pronunţe şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza
emiterii actului dedus judecăţii.
În ceea ce priveşte criticile referitoare la modul de soluţionare a cererii de suspendare,
acestea au devenit indiferente prezentei, dat fiind momentul procedural, respectiv acela al
soluţionării definitivă a cauzei (art. 15 alin. 1 din Legea nr. 554/2004).
Sub un alt aspect, menţiunea privind anularea deciziei nr. 94/P/24.11.2017 este rezultatul
unei simple erori materiale, intenţia instanţei de fond, materializată cu claritate în considerentele
şi dispozitivul sentinţei atacate, fiind în mod evident de anulare în parte a deciziei nr.
94/P/24.11.2017, respectiv în limita pretenţiilor admise, vizând suma de 37.198 lei. Referitor la
suma de 37.198 lei, Curtea reţine incidenţa dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 44/1994.
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În deplin acord cu judecătorul fondului, raţionamentul organului fiscal în ceea ce priveşte
impunerea acestei sume în sarcina reclamantei este greşit întrucât, în primul rând, legea nu
conţine distincţii între transportul local, cel judeţean, sau cel intrajudeţean, iar în al doilea rând
legea nu conţine vreo definiţie a „călătoriilor interne”.
De altfel, adresa nr. 231613/22.07.2016 ce emană de la structura ierarhic superioară a
pârâtei dezaprobă interpretarea dată de pârâta art. 16 din Legea nr. 44/1994, infirmând restricţiile
„instituite” de aceasta din urmă în speţa pendinte.
Curtea consimte că exercitarea necorespunzătoare a drepturilor de către veteranii de
război nu poate constitui temei pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a operatorilor de
transport, mai ales că în ceea ce priveşte suma de 37.198 lei documentaţia prezentată la
decontare a fost avizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.
Recursul reclamantei SC A. SRL va fi respins ca nefondat pentru următoarele argumente:
Referitor la sume 6.815 lei, Curtea reţine incidenţa dispoziţiilor art. 5 din Ordinul nr.
266/2005 care stipulează:
„(1) Distribuirea către beneficiari a biletelor speciale de călătorie gratuită se face de
asociaţiile veteranilor de război legal constituite, respectiv prin filialele judeţene ale acestora,
care îşi vor organiza evidenţa distribuirii lor.
(2) Biletele nedistribuite de asociaţiile veteranilor de război legal constituite vor fi
distruse în condiţiile legii”.
Dat fiind faptul că deşi a încasat efectiv suma de 6.815 lei reprezentând contravaloarea
cupoanelor statistice, în urma datelor ulterioare (respectiv a adreselor ce au generat controlul ce
face obiectul reverificării) s-a demonstrat că operatorul economic nu a efectuat în realitate
transportul, se concluzionează că această sumă a fost încasată necuvenit, condiţia prevăzută de
articolul sus-citat nefiind îndeplinită.
Referitor la suma de 20.452 lei, din adresele emise de ANVR a reieşit – astfel cum în
mod corect a reţinut prima instanţă – că au fost decontate cupoane în afara termenului de
valabilitate (cele valabile în anul 2011 au fost utilizate şi solicitate în anul 2012, iar acelea
valabile în anul 2012 au fost utilizate în anul 2013). Aşadar, sunt nefondate şi criticile referitoare
la impunerea în sarcina reclamantei a acestei sume.

7. Contestare decizie a organului fiscal prin care s-a dispus suspendarea
soluţionării contestaţiei. Soluţia ce poate fi dispusă de instanţă. Inadmisibilitatea
contestării deciziei de impunere în lipsa contestării deciziei dată în contestația
administrativă.
Rezumat:
Constatând nelegalitatea deciziei prin care s-a dispus suspendarea soluţionării
contestaţiei administrative, instanţa de fond nu putea soluţiona ea însăşi contestaţia
administrativă, ci trebuia să oblige organul de soluţionare a contestației să soluționeze
contestaţia petentului, instanţa administrativ - fiscală neputând fi legal investită decât în
condiţiile art.281 alin.2 şi 5 Cod procedură fiscală.
Solicitarea de anulare a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii apare ca
inadmisibilă în condiţiile în care cu privire la aceste decizii nu s-a emis încă o decizie de
soluţionare a contestaţiei formulată şi nici nu sunt îndeplinite cerinţele art. 281 alin.5 Cod
procedură fiscală.
(Decizia nr. 2725 din 11 septembrie 2018, dosar 2399/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 19.05.2017, reclamantul A. în contradictoriu cu
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pârâţii Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B. - Direcţia Regională Vamală
B. – Biroul Vamal de Frontieră B., ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:
- Desfiinţarea Deciziei nr. 5267/27.03.2017 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, prin care a fost soluţionată contestaţia formulată
de subsemnatul A., împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868 5872 din 14.07.2017.
- Anularea în totalitate a următoarelor Decizii emise de Direcţia Regională Vamală B.
referitoare la stabilirea obligaţiilor de plată accesorii aferente debitelor stabilite prin Sentinţa
Penală nr. 229/22.15.2015: Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868/
14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de 322.276 lei, Decizia
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5869/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii
de plată accesorii în sumă de 488.276 lei, Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
5870/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de 162.759 lei,
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5871/14.07.2016, prin care au fost stabilite
obligaţii de plată accesorii în sumă de 10.152 lei, Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. 5872/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de
437.434 lei.
În cadrul procedurii premergătoare fixării primului termen de judecată pârâta Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea
acţiunii ca neîntemeiată.
La termenul de judecată din data de 07 noiembrie 2017, instanţa a pus în discuţia părţilor
cadrul procesual incomplet faţă de faptul că, în cauză, se contestă 5 decizii emise de Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice B. - Direcţia Regională Vamală B. – Biroul Vamal de
Frontieră B., dar acesta nu figurează ca şi pârâtă în cauză.
Astfel, reclamantul a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârâtă a Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice B. - Direcţia Regională Vamală B. – Biroul Vamal de
Frontieră B..
Prin întâmpinarea formulată la data de 11 decembrie 2017, pârâta Direcţiei Generală
Regională a Finanţelor Publice B., Direcţia Regională Vamală B., Biroul Vamal de Frontieră B.
a solicitat respingerea acţiunii.
Prin răspunsul la întâmpinare reclamantul A. a solicitat respingerea excepţiilor
formulate şi argumentele invocate de pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B.
prin întâmpinare, ca neîntemeiate şi admiterea cererii de chemare în judecată, aşa cum a fost
formulată prin contestaţia ce face obiectul prezentei cauze, înregistrată la data de 19 mai 2017 la
Tribunalul Botoşani.
Prin sentinţa nr. 83 din 23 ianuarie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal, a respins excepţiile nulităţii cererii de chemare în judecată şi a
inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B.;
a admis, în parte, acţiunea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii Serviciul
Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice şi Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice B. - Direcţia Regională Vamală B. – Biroul Vamal de
Frontieră B. a anulat Decizia nr. 5267/27.03.2017 emisă de Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice a anulat, în parte, Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
5868/14.07.2016, nr. 5869/14.07.2016, nr. 5870/14.07.2016, nr. 5871/14.07.2016 şi nr.
5872/14.07.2016 emise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B., în sensul că a
înlăturat reclamantul din rândul debitorilor menţionaţi în conţinutul celor cinci titluri de creanţă.
Prin aceeaşi sentinţă instanţa a luat act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de
judecată.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au promovat recurs pârâtele Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B.
– Direcţia Regională Vamală B. – Biroul Vamal de Frontieră B.
În motivarea căii de atac promovate, pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice B. a susţinut în primul rând că sentinţa este nemotivată în fapt şi în drept, fiind incidente
dispoziţiile art. 488 pct. 6 Cod procedură civilă.
Cu privire la susţinerile instanţei de fond conform cărora Decizia nr. 5267/ 27.03.2017 a
fost emisă cu exces de putere, consideră recurenta că acestea nu constituie o motivare în sensul
legii, sentinţa necuprinzând motivele concrete privitoare la anulare. Hotărârea judecătorească nu
poate fi un act discreţionar, ci rezultatul unui proces logic de analiză a argumentelor invocate de
părţi şi a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, or, chiar la succinta analiză a sentinţei recurate,
rezultă fără putinţă de tăgadă că instanţa nu a reţinut susţinerile pârâtelor şi nu a arătat sub nici o
formă motivele pentru care au fost înlăturate susţinerile acesteia. A arătat recurenta că hotărârea
judecătorească trebuia să cuprindă în motivarea sa argumentele pro şi contra care au format, în
fapt şi în drept, convingerea instanţei cu privire la soluţia pronunţată, argumente care, în mod
necesar, trebuiau să se raporteze, pe de o parte, la susţinerile şi apărările părţilor, iar pe de altă
parte, la dispoziţiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii, în caz contrar fiind lipsită
de suport legal, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 425 alin. 1 lit. b) Cod procedură civilă.
A susţinut recurenta că soluţia pronunţată este nelegală, hotărârea fiind dată – în opinia
recurentei – cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, sub incidenţa
dispoziţiilor art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă; că instanţa de fond a dispus anularea
Deciziei nr. 5267/27.03.2017 emisă de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice,
prin care a fost suspendată soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziilor referitoare la
obligaţiile de plată accesorii nr. 5868, 5869, 5870, 5871, 5872 din 17.07.2016 emise de către
Direcţia Regională Vamală B., fără a cerceta fondul cauzei, aspect care rezultă şi din
considerentele hotărârii recurate.
Recurenta este de părere că anularea Deciziei nr. 5267/27.03.2017 prin care s-a dispus, în
calea administrativă, suspendarea contestaţiei, presupune în mod necesar şi legal reluarea
procedurii administrative de soluţionare a contestaţiei, nicidecum anularea de către instanţa de
judecată a actelor administrative contestate; că a proceda astfel, fără a se reveni la situaţia
anterioară emiterii Deciziei nr. 5267/27.03.2017, echivalează cu eludarea normelor legale
prevăzute de Codul de procedură fiscală şi nerespectarea normelor privind competenţa generală a
instanţelor, soluţia pronunţată fiind dată cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti, sub
incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. 1, pct. 4 Cod procedură civilă.
A susţinut recurenta că în mod greşit prima instanţă a analizat mai întâi legalitatea
deciziilor de calcul accesorii, cu toate că obiectul judecăţii îl constituie, în principal Decizia nr.
5267/27.03.2017, sub aspectul legalităţii acesteia.
A învederat faptul că instanţa de fond a pierdut din vedere că prin Decizia nr.
5267/27.03.2017 nu a fost soluţionată pe fond contestaţia reclamantei, ci a fost suspendată, în
temeiul dispoziţiilor art.273 alin. 1, art. 277 alin. 1 lit. b), art. 279 alin. 5 din Legea nr. 207/2015,
până la soluţionarea definitivă a cauzei penale ce face obiectul dosarului penal nr. 289/91/2014 şi
a susţinut că legalitatea acestei măsuri de suspendare trebuia analizată de către prima instanţă, nu
legalitatea actului ca o consecinţă a nelegalităţii, fie şi parţiale, a deciziilor referitoare la
obligaţiile de plată accesorii nr. 5868-5872/14.07.2016.
A susţinut că faţă de cadrul legal prevăzut de dispoziţiile art. 281 alin. 2 Cod procedură
fiscală conform cărora deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor împreună cu actele
administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator la instanţa
judecătorească de contencios administrativ competentă, în mod greşit prima instanţă a respins
excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea deciziilor de calcul accesorii.
Dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ despre care se reţine în
considerentele sentinţei recurate se exercită numai în cadrul instituit de lege, respectiv în
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condiţiile prevăzute de art.281 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, normă specială în raport de
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, acest drept nefiind afectat în situaţia în care sar dispune de către instanţă reluarea procedurii administrative de soluţionare pe fond a
contestaţiei. Reclamantul are deschisă calea de a contesta, ulterior în faţa instanţei, decizia emisă
de organul fiscal de soluţionare, în eventualitatea în care va fi nemulţumit de aceasta.
În ceea ce priveşte anularea deciziilor de calcul accesorii, a învederat faptul că prin
decizia pronunţată de Curtea de Apel Galați în calea de atac împotriva Sentinţei penale nr.
229/22.12.2015 s-au înlăturat dispoziţiile pe latură penală şi civilă în ceea ce îl priveşte pe
reclamantul A., însă actele contestate continuă să-şi producă efectele, câtă vreme sentinţa
instanţei de fond nu a fost modificată faţă de ceilalţi inculpaţi, aceştia fiind obligaţi în solidar la
plata prejudiciului produs.
A concluzionat susţinând că prin raportare la faptul că prioritatea de soluţionare o au
instanţele penale, care, în rejudecare, se vor pronunţa asupra caracterului infracţional al faptelor
în ceea ce-l priveşte pe reclamant, potrivit principiului de drept penalul ţine în loc civilul, până la
pronunţarea unei soluţii definitive pe latura penală, în ceea ce îl priveşte pe reclamantul A., în
mod legal Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a procedat la suspendarea
soluţionării contestaţiei în calea administrativă prevăzută de lege.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi, în rejudecare, respingerea
acţiunii ca nefondată.
În susţinerea recursului său, pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a
făcut un scurt istoric al cauzei.
A precizat că, aşa cum s-a învederat şi la fond, prin decizia pronunţată de către Curtea de
Apel B. în dosarul 2893/91/2014, în apel, nu s-a modificat titlul executoriu - sentinţa penală nr.
229/22.12.2015 - în ceea ce priveşte întinderea şi cuantumul pretenţiilor civile la plata cărora au
fost obligaţi inculpaţii, în solidar, astfel cum reiese din dispozitivul sentinţei susmenţionate.
Ca urmare, deşi în ceea ce-l priveşte pe reclamantul din prezentul dosar - A. - prin decizia
nr. 548/A/09.05.2016 pronunţata de Curtea de Apel Galați, s-au înlăturat dispoziţiile pe latură
penală şi civilă, s-a dispus totuşi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Vrancea în acest
sens formându-se dosarul nr. .../91/2014* pe rolul Tribunalului Vrancea, astfel încât a solicitat să
se constate că prin decizia Curţii de Apel Galați pronunţată în dosarul nr. 2893/91/2014 nu s-a
dispus anularea sau reducerea sumelor pe care inculpaţii au fost obligaţi să le plătească în
solidar. Raportat la faptul că faţă de inculpatul A. s-a dispus rejudecarea pentru aceleaşi fapte şi
acelaşi prejudiciu, dosarul .../91/2014* având termen de judecată la 21.03.2018, consideră că
apare ca neîntemeiată solicitarea reclamantului de anulare în totalitate a Deciziilor referitoare la
obligaţiile de plată accesorii nr. 5868 - 5872/14.07.2016, emise de Biroul Vamal de Frontieră B.
în baza sentinţei penale nr. 229/22.12.2015. Cu toate acestea, prin sentinţa criticată, Tribunalul
Botoşani a dispus în mod neîntemeiat anularea deciziei nr. 5267/ 27.03.2017 prin care DGRFP a
dispus suspendarea soluţionării contestaţiei administrative.
A susţinut recurenta că în mod neîntemeiat a dispus Tribunalul Botoşani şi anularea în
parte a Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868, 5869, 5870, 5871 şi 5872/
14.07.2016 emise de DGRFP B., prin înlăturarea reclamantului A. din rândul debitorilor
menţionaţi în conţinutul celor cinci titluri de creanţă, înainte de finalizarea dosarului penal nr.
.../91/2014*.
A solicitat să se constate că, deşi prin decizia nr. 548/A/09.05.2016 pronunţată de Curtea
de Apel Galați în calea de atac împotriva sentinţei penale nr. 229/22.12.2015 s-au înlăturat
dispoziţiile pe latură penală şi civilă în ceea ce-l priveşte pe reclamantul A., deciziile prin care au
fost calculate obligaţiile fiscale accesorii continuă să-şi producă efectele faţă de ceilalţi inculpaţi,
până la finalizarea dosarului nr. .../91/2014* în care reclamantul este rejudecat pentru aceleaşi
fapte şi pentru acelaşi prejudiciu, existând posibilitatea ca în urma rejudecării debitele stabilite în
sarcina inculpatului A. să fie menţinute. Consideră recurenta că numai în cazul în care în urma
rejudecării dosarului penal reclamantul ar fi exonerat de la plata prejudiciilor stabilite în solidar
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cu ceilalţi inculpaţi, acesta va putea fi înlăturat din rândul debitorilor, cu efecte atât asupra
debitului principal cât şi a debitelor accesorii stabilite prin deciziile contestate.
Având în vedere aceste aspecte, consideră recurenta că Serviciul de Soluţionare
Contestaţii din cadrul DGRFP a apreciat în mod corect prin decizia contestată, că se impune
suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de reclamant împotriva deciziilor contestate, până
la pronunţarea unei soluţii definitive în ceea ce – l priveşte pe reclamant, în rejudecarea laturii
civile din dosarul penal.
A susţinut recurenta că în cauză, în mod corect s-au aplicat de către Serviciul de
Soluţionare a Contestaţiilor dispoziţiile art. 277 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, procedura administrativă urmând a fi reluată în conformitate cu
dispoziţiile art. 277 alin. 3 prima teză din acelaşi act normativ; că în cauză sunt aplicabile şi
prevederile pct. 10.2 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Codul de procedură
fiscală, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3741/2015. Având în vedere aceste din
urmă dispoziţii a susţinut că raportat la acţiunea care face obiectul acestui dosar a solicitat
instanţei de fond să constate că este neîntemeiată.
Consideră recurenta că instanţa de fond a dispus prematur înlăturarea calităţii de debitor a
reclamantului şi înlăturarea sa din deciziile contestate şi că în mod neîntemeiat a dispus anularea
Deciziei nr. 5267/27.03.2017 emisă de Serviciul de Soluţionare Contestaţii din cadrul DGRFP,
prin care s-a suspendat soluţionarea contestaţiei administrative, apreciind-o ca nefiind justificată
şi emisă cu exces de putere deşi contestaţia nu poate fi soluţionată pe fond înainte de finalizarea
cauzei penale.
Având în vedere înscrisurile existente la dosar a solicitat să se constate că în speţă nu au
fost identificate argumente pertinente în sensul nelegalităţii actelor contestate, în măsură să
conducă la anularea acestora, chiar şi numai faţă de reclamantul A., întrucât faţă de acesta s-a
dispus rejudecarea în dosarul penal, debitele nefiind anulate.
A solicitat admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea în totalitate a sentinţei
recurate şi în rejudecare, respingerea acţiunii formulate de reclamant şi menţinerea actelor
administrativ fiscale emise de autoritatea vamală şi de organul fiscal, ca fiind temeinice şi legale.
Prin întâmpinarea depusă la 27 aprilie 2018, intimatul A. a solicitat respingerea
recursurilor ca neîntemeiate şi menţinerea sentinţei recurate ca legală şi temeinică.
Intimatul a învederat faptul că prin Decizia penală nr. 548/A/2016 din data de
09.05.2016, Curtea de Apel Galați a admis apelul său şi a desfiinţat în întregime Sentinţa penală
nr. 229/22.12.2015 pronunţată în dosarul nr. .../91/2014 de către Tribunalul Vrancea, înlăturând
în întregime dispoziţiile pe latură penală şi civilă privitoare la persoana sa, respectiv faptul că nu
mai face parte din rândul inculpaţilor care răspund în solidar pentru plata pretenţiilor civile,
Curtea de Apel Galați desfiinţând pe această cale în întregime titlul de creanţă aferent.
A menţionat faptul că nu a fost modificat titlul executoriu dat prin sentinţa penală
nr.229/22.15.2015 în ceea ce priveşte întinderea şi cuantumul pretenţiilor civile la plata cărora au
fost obligaţii inculpaţii în solidar, dar a fost modificat în sensul că, conform sentinţei, aşa cum a
fost modificată, nu mai face parte din rândul inculpaţilor care răspund în solidar pentru plata
pretenţiilor civile.
A arătat că dată fiind anularea bazei de impunere care guvernează creanţele fiscale
principale stabilite în sarcina sa, este evidentă nulitatea actelor de impunere aferente obligaţiilor
fiscale accesorii, date fiind normele legislative în materie art.. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi în virtutea principiului consacrat prin
adagiul „accesorium sequitur principalae”, amintit chiar de către organele fiscale, însă folosit în
mod eronat în ceea ce-l priveşte.
A susţinut că în mod greşit şi total neîntemeiat pârâta a procedat la suspendarea
contestaţiei în contrapartida anulării Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
5868-5872 din data de 14.07.2016, ignorând cu desăvârşire normele legale date de art. 49 alin. 1
lit. c), art. 49 alin. 2, art. 50 alin. 1 şi 2, art. 277 alin. 4, art. 279 alin. 2 şi alin. 6 din Legea nr.
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207/2015 privind Codul de procedură fiscală, că deciziile menţionate continuă să-şi producă
efectele asupra inculpaţilor asupra cărora nu au fost înlăturate dispoziţiile pe latură civilă şi
penală, ori, aşa cum se recunoaşte, în ceea ce-l priveşte, hotărârea penală a fost desfiinţată. Este
dată situaţia în care în mod abuziv, cu încălcarea prevederilor şi procedurilor legale, Direcţia
Regională Vamală B. a emis în data de 14.07.2016 deciziile referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. 5868-5872/14.07.2016 pentru obligaţii de plată principale care au la bază un titlu de
creanţă anulat de Curtea de Apel Galați la data de 09.05.2016 prin Decizia penală
nr.548/A/2016.
A precizat faptul că de la data de 09.05.2016 se ştia sau trebuia să se ştie că titlul de
creanţă referitor la obligaţiile de plată principale, care a stat la baza stabilirii obligaţiilor
accesorii, a fost desfiinţat în întregime, fiind înlăturate dispoziţiile pe latură penală şi civilă
privitoare la persoana sa. A menţionat faptul că obligaţiile accesorii de plată contestate au fost
stabilite de către organele fiscale la o dată la care obligaţiile fiscale principale nu aveau la bază
un titlu de creanţă valabil, anume faptul că obligaţiile fiscale principale nu existau la data la care
au fost stabilite obligaţii fiscale accesorii.
În ceea ce priveşte argumentele pârâtei privind faptul că prin Decizia nr.
548/A/09.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Galați s-a dispus trimiterea cauzei spre
rejudecare la Tribunalul Vrancea a menţionat că nu privesc speţa de anulare a Deciziilor de
stabilire a obligaţiilor accesorii, dat fiind faptul că obligaţiile fiscale principale nu există şi nu au
existat la momentul emiterii respectivei decizii. A precizat că pârâta continuă prin argumente
invocate şi prin afirmaţiile susţinute să încalce un drept fundamental şi constituţional, anume
prezumţia de nevinovăţie având în vedere că prin Decizia penală nr. 548/A/2016 din 9 mai 2016
Curtea de Apel Galați a înlăturat în întregime dispoziţiile pe latură penală şi civilă privitoare la
persoana sa, fiind implicit exonerat de la plata prejudiciilor stabilite prin Sentinţa penală nr.
229/22.12.2015, care a stat la baza emiterii Deciziilor referitoare la stabilirea obligaţiilor de plată
accesorii ce fac obiectul prezentei cauzei.
A concluzionat susţinând că organul fiscal nu s-a conformat obligaţiei legale de a
modifica titlul executoriu în conformitate cu modificarea titlului de creanţă, urmare a Deciziei
penale nr.54S/A/09.05.2016, prin care au fost înlăturate obligaţiile penale şi civile privind
persoana sa, respectiv de a desfiinţa titlul executoriu urmare a desfiinţării titlului de creanţă
reprezentat de Sentinţa penală nr. 229/29.12.2015 emisă de Tribunalul Vrancea, dar prin Sentinţa
nr. 83 din 23.01.2018, Tribunalul Botoşani a asigurat corecta interpretare şi aplicare a
dispoziţiilor legale, punându-le în aplicare prin înlăturarea reclamantului din rândul debitorilor
menţionaţi în cadrul Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868 5872/14.07.2016.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea, constată că recursurile sunt fondate, urmând a fi admise,
pentru următoarele considerente:
Cu titlu prealabil, în fapt, curtea reţine că prin Sentinţa penală nr. 229/22.12.2015
pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2893/91/2014, instanţa penală a dispus
condamnarea petentului din cauza de faţă, alături de alte şapte persoane, pentru săvârșirea
infracţiunilor de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la
infracţiunea de contrabandă calificată.
Prin aceeași sentinţă reclamantul intimat a fost obligat, în solidar cu alte nouă persoane,
la plata în favoarea statului român suma de 3.862.696 lei.
În urma comunicării către Biroul Vamal de Frontieră B. din cadrul Direcţiei Regionale
Vamale B. a titlului de creanţă reprezentat de Sentinţa penală nr. 229/22.12.2015 pronunţată de
Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2893/91/2014 au fost emise Deciziile referitoare la obligaţiile
de plată accesorii nr.5868 - 5872/14.07.2016, acte administrativ fiscale a căror nulitate se invocă
în prezenta cauză.
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Prin Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868 - 5872/14.07.2016 au
fost stabilite în sarcina reclamantului intimat A. în solidar cu celelalte persoane condamnate, dar
şi cu alte persoane, obligaţii fiscale în cuantum total de 1.420.897 lei – reprezentând accesorii
calculate asupra debitului principal în cuantum de 3.862.696 lei stabilit prin Sentinţa penală
nr.229/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea. Astfel, prin deciziile sus-menţionate,
Biroul Vamal de Frontieră B. a procedat, la calcularea pentru perioada 05.04.2014 - 14.07.2016 a
obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumei de 3.862.696 lei menţionată în Sentinţa penală
nr.229/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea.
Sentinţa penală nr.229/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul
nr.2893/91/2014 a fost atacată cu apel, iar prin Decizia penală nr. 548/A/09.05.2016 pronunţată
de Curtea de Apel Galați, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - DIICOT — Biroul Teritorial Vrancea şi de inculpaţi împotriva sentinţei
penale 229/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2893/91/2014 şi, în
consecinţă, faţă de reclamantul intimat din cauza de faţă s-a pronunţat următoarea soluţie:
„Desfiinţează în întregime sentinţa penală nr. 229/22.12.2015 a Tribunalului Vrancea, înlăturând
dispoziţiile pe latură penală şi civilă privitoare la inculpaţii C. şi A. şi dispune trimiterea cauzei
spre rejudecare la Tribunalul Vrancea cu privire la aceşti inculpaţi. Menţine actele procedurale
efectuate în cauză până la data de 09.12.2015.”
Prin urmare, pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice B. era îndreptăţită
să emită titluri de creanţă prin care să stabilească accesorii aferente debitului principal, faţă de o
parte din persoanele condamnate prin Sentinţa penală nr. 229/22.12.2015 pronunţată de
Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2893/91/2014, astfel cum a rămas aceasta definitivă prin
Decizia penală nr. 548/A/09.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Galați.
Împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868 5872/14.07.2016 emise de Biroul Vamal de Frontieră B. din cadrul Direcţiei Regionale Vamale
B., reclamantul intimat A. a formulat contestaţie administrativă.
Prin Decizia nr. 5267/27.03.2017 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice, în temeiul art.277 alin.1 lit. b) Cod procedură fiscală, organul de soluţionare a
contestaţiei a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la soluţionarea
definitivă a cauzei penale ce face obiectul dosarului penal nr. .../91/2014* aflat pe rolul
Tribunalului Vrancea.
Prin cererea care face obiect de analiză în cauza de faţă, reclamantul intimat a solicitat
instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună desfiinţarea Deciziei nr. 5267/ 27.03.2017
emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii şi
anularea în totalitate a următoarelor decizii emise de Direcţia Regională Vamală B. referitoare la
stabilirea obligaţiilor de plată accesorii aferente debitelor stabilite prin Sentinţa Penala nr.
229/22.15.2015: Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5868/14.07.2016, prin
care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de 322.276 lei, Decizia referitoare la
obligaţiile de plată accesorii nr. 5869/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată
accesorii în sumă de 488.276 lei, Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.
5870/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de 162.759 lei,
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 5871/14.07.2016, prin care au fost stabilite
obligaţii de plată accesorii în sumă de 10.152 lei, Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr. 5872/14.07.2016, prin care au fost stabilite obligaţii de plată accesorii în sumă de
437.434 lei.
Cu privire la motivele de recurs invocate de recurente curtea reţine următoarele:
Astfel, referitor la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.6 Cod procedură civilă
invocat de recurenta Direcţia Regională a Finanţelor Publice B., curtea reţine că potrivit acestui
temei legal casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se
întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.
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Cu privire la acest motiv de nelegalitate a hotărârii recurate curtea reţine că potrivit
dispozițiilor art.425 alin. (1) lit. b) Cod procedură civilă, hotărârea judecătorească se dă în
numele legii iar în considerente trebuie să cuprindă, printre altele, motivele de fapt şi de drept pe
care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru
care s-au înlăturat cererile părţilor.
O hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele pro și contra
care au format, în fapt și în drept, convingerea instanței cu privire la soluția pronunțată,
argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, la susținerile și apărările
părților, iar, pe de altă parte, la dispozițiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecății, în
caz contrar fiind lipsită de suport probator și legal și pronunțată cu nerespectarea prevederilor
art.425 alin. (1) lit. b) Cod procedură civilă.
Motivarea este, prin urmare, un element esențial al unei hotărâri judecătorești, o puternică
garanție a imparțialității judecătorului și a calității actului de justiție, precum și o premisă a
exercitării corespunzătoare de către instanța superioară a atribuțiilor de control judiciar de
legalitate și temeinicie.
Instanța de judecată trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut prin acțiune și
asupra tuturor mijloacelor ce au stat la temelia pretențiilor ridicate de părțile unui proces. Cu alte
cuvinte, motivarea nu poate fi în principiu implicită, ci trebuie să poarte asupra tuturor criticilor
formulate și, în general, asupra tuturor argumentelor de fapt și de drept invocate. Altfel spus,
orice parte în cadrul unei proceduri are dreptul să prezinte judecătorului observațiile și
argumentele sale și de a pretinde organului judiciar să le examineze pe acestea în mod efectiv, iar
obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești constituie o condiție a procesului echitabil,
exigență a art. 21 alin. (3) din Constituția României și art. 6 parag. 1 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului.
Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate fi considerat efectiv decât dacă
observațiile părților sunt corect examinate de către instanță, instanță care are în mod necesar
obligația de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor și elementelor de probă,
cel puțin pentru a le aprecia pertinența.
Astfel, curtea reaminteşte faptul că motivarea hotărârii nu este o problemă de volum ci una
de conţinut. Astfel cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa CEDO (cauza Albina contra României)
obligaţia pe care o impune art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană pentru apărarea
drepturilor omului instanţelor naţionale de a-şi motiva deciziile nu presupune existenţa unui
răspuns detaliat la fiecare argument (Hotărârea Perez, precitată, paragraful 81; Hotărârea Van der
Hurk, precitată, p. 20, paragraful 61; Hotărârea Ruiz Torija, precitată, paragraful 29; a se vedea,
de asemenea, Decizia Jahnke şi Lenoble împotriva Franţei, Cererea nr. 40.490/98, CEDH 2000IX). Dimpotrivă, conform jurisprudenţei Curţii, noţiunea de proces echitabil presupune ca o
instanţă internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa să fi examinat totuşi în mod real
problemele esenţiale care i-au fost supuse.
Prin urmare, motivarea hotărârii nu presupune un răspuns detaliat la toate argumentele
părţilor însă se impune ca solicitările părţilor să fie efectiv examinate de către instanţă aceasta
având obligaţia de a analiza şi răspunde acestora.
Or, în cauza de faţă, curtea reţine că hotărârea judecătorească recurată este motivată
corespunzător cuprinzând aprecieri ale judecătorului fondului cu privire la obiectul dedus
judecăţii, la apărările părţilor şi la mijloacele de probă invocate de acestea.
Prin urmare, curtea consideră că acest motiv de recurs nu este întemeiat.
Referitor la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.4 Cod procedură civilă invocat de
recurenta Direcţia Regională a Finanţelor Publice B., curtea reţine că potrivit acestui temei legal
casarea unei hotărâri se poate cere când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti.
Prin sintagma “depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti” se înţelege incursiunea
autorităţii judecătoreşti în sfera autorităţii executive sau legislative, astfel cum sunt acestea
delimitate de constituţie sau de legile organice care le reglementează funcționarea, instanţa
186

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

judecătorească săvârşind acte care intră în atribuţiile altor organe aparţinând unei alte autorităţi
constituite în stat.
Or, în cauza de faţă nu se constată o astfel de incursiune din partea judecătorului
fondului, acesta soluţionând cererea de chemare în judecată în raport de reglementările aplicabile
raportului juridic dedus judecății, potrivit celor solicitate prin cererea de chemare în judecată.
Prin urmare, curtea consideră că nici acest motiv de recurs nu este întemeiat.
Cu privire la motivul de recurs prevăzut de art.488 pct.8 Cod procedură civilă invocat de
ambele recurente, curtea reţine că potrivit acestui temei legal casarea unei hotărâri se poate cere
când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.
Acest motiv de recurs este întemeiat.
În cauza de faţă, sub un prim aspect, curtea reţine că instanţa de fond a fost investită cu
soluţionarea unei decizii emisă de organul de soluţionare a contestaţiilor din cadrul DGRFP prin
care în temeiul art.277 alin.1 lit. b) Cod procedură fiscală, s-a dispus suspendarea soluţionării
contestaţiei administrative, până la soluţionarea definitivă a cauzei penale ce face obiectul
dosarului penal nr.2893/91/2014* aflat pe rolul Tribunalului Vrancea.
Analizând legalitatea Deciziei nr. 5267/27.03.2017 emisă de Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice, prin care s-a suspendat soluţionarea contestaţiei administrative formulată de
petent, curtea consideră că într-adevăr aceasta este nelegală.
Astfel, potrivit art.277 alin.1 lit. b) şi alin.4 Cod procedură fiscală organul de soluţionare
competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când soluţionarea
cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei
alte judecăţi.(…) Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se soluţionează acţiunea civilă
este opozabilă organelor de soluţionare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a
constituit parte civilă.
Curtea consideră că organul de soluţionare a contestaţiilor a interpretat şi aplicat eronat
acest temei legal la speţa de faţă.
După cum s-a arătat, în cauza de faţă, la baza emiterii Deciziilor referitoare la obligaţiile
de plată accesorii nr.5868 - 5872/14.07.2016 a stat titlul executoriu reprezentat de Sentinţa
penală nr.229/22.12.2015 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 2893/ 91/2014, titlu
executoriu care, în ce-l priveşte pe intimat,a fost desfiinţat prin Decizia penală nr.
548/A/09.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel Galați. Prin urmare, în cazul în care ca urmare a
rejudecării se va constata de către instanţe penală că intimatul datorează sume de bani statului
român, noua sentinţă penală va reprezenta un nou titlu executoriu în baza căruia organul fiscal ar
putea emite alte decizii. În nici un caz un nou titlu executoriu nu poate sta la baza deciziilor
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.5868 - 5872/ 14.07.2016, pentru simplul motiv că
acest nu exista la data emiterii acestor decizii.
Aşadar, sub acest aspect sentinţa instanţei de fond este legală.
Pe de altă parte, constatând nelegalitatea acestei decizii prin care s-a dispus suspendarea
soluţionării contestaţiei administrative, instanţa de fond nu putea soluţiona ea însăşi contestaţia
administrativă, ci trebuia să oblige organul de soluţionare a contestației să soluționeze contestaţia
petentului. Aceasta întrucât, instanţa administrativ fiscală nu poate fi legal investită decât în
condiţiile art.281 alin.2 şi 5 Cod procedură fiscală.
Prin urmare, sub. acest aspect sentinţa instanţei de fond este nelegală.
Sub al doilea aspect, curtea consideră că soluţia instanţei de fond prin care a fost respinsă
excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii
nr.5868 - 5872/14.07.2016 invocată de DGRFP B., este nelegală.
Astfel, potrivit art.281 alin.2 şi 5 Cod procedură fiscală deciziile emise în soluţionarea
contestaţiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către
contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, la
instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii. (…) În
situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la data depunerii contestaţiei,
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contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanţei de contencios administrativ
competente potrivit Legii nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. La calculul
termenului de 6 luni nu se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 77 alin. (2) Cod
procedură fiscală şi nici cele în care procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată
potrivit art. 277 Cod procedură fiscală.
Or, faţă de dispoziţiile legale anterior menţionate, este evident că solicitarea petentului
de anulare a deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.5868 - 5872/14.07.2016
apare ca inadmisibilă în condiţiile în care cu privire la aceste decizii nu s-a emis încă o decizie de
soluţionare a contestaţiei formulată şi nici nu sunt îndeplinite cerinţele art.281 alin.5 Cod
procedură fiscală.
Faţă de aceste considerente, constatându-se că este nelegală hotărârea pronunțată în
cauză, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(3) din Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.488 pct.8,
art. 496 și art. 498 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea va dispune admiterea recursurilor, casarea
hotărârii atacate și în rejudecare, va admite în parte contestaţia, va anula Decizia nr.
5267/27.03.2017 şi va obliga pârâta DGRFP să soluţioneze pe fond contestaţia administrativă.
Totodată, va admite excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a deciziilor referitoare la
obligaţiile de plată accesorii nr.5868 - 5872/14.07.2016 invocată de DGRFP B. şi va respinge
contestaţia formulată în contradictoriu cu DGRFP B. având ca obiect anularea deciziilor
referitoare la obligaţiile de plata accesorii, ca inadmisibilă.
8. Taxa pe clădiri datorată de persoanele juridice care dobândesc un drept de
folosință pentru o parte dintr-o clădire proprietate publică în baza unui contract.
Rezumat:
Taxa pe clădiri se aplică în condiții similare cu impozitul pe clădiri și este datorată atât
în cazul existenței unui contract de concesiune, închiriere, dare în administrare ori în folosinţă,
persoanelor juridice de drept privat, având ca obiect întreaga clădire, cât și în cazul în care
obiectul contractului este reprezentat de o parte din clădire sau una sau mai multe încăperi,
dacă aceste încăperi sunt folosite pentru activități economice. Existând norme legale prin care
se reglementează taxa pe clădiri și respectiv pe o parte din clădiri, precum și modul de calcul,
nu este necesară o hotărâre de consiliu local pentru a stabili modalitatea de plată a taxei.
(Decizia 2727 din 11 septembrie 2018, dosar 5801/86/2016*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată la data de 29.11.2016 sub nr. ..../86/2016 pe rolul Tribunalului
Suceava, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu
pârâtul Municipiul B., prin primar a solicitat anularea în parte a următoarelor decizii emise de
pârât: Decizia de impunere pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice, nr. 107235/6665 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 374 lei taxă
clădiri PJ; Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B.
pe anul 2015, nr. 107235/6664 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 326 lei taxă clădiri PJ;
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul
2014, nr. 107235/6663 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 326 lei taxă clădiri PJ;
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul
2013, nr. 107235/6662 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 330 lei taxă clădiri PJ;
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul
2012, nr. 107235/6661 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 323 lei taxă clădiri PJ;
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul
2011, nr. 107235/6660 din 15.07.2016, cât priveşte plata sumei de 283 lei taxă clădiri PJ, precum
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şi Decizia de soluţionare a contestaţiei administrative, nr. 33756/27.10.2016, cu consecinţa,
exonerării subscrisei de obligaţia de plată a sumei de 1.962 lei taxă clădiri PJ 2011-2016, cu
cheltuieli de judecată.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.
La data de 09.01.2017, reclamanta a arătat că îşi completează acţiunea precizând că
solicită şi anularea Deciziei nr. 72802/124564 din 12.10.2016 referitoare la obligaţiile de plată
accesorii emisă de Municipiul B. - Direcţia de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate, Serviciul
fiscalitate - Persoane Juridice, prin care s-a instituit în sarcina societăţii obligaţia de plată a
accesoriilor constând în majorări de 1.107,52 lei, aferente taxei clădiri PJ - „rămăşiţă”, respectiv
de 14,92 lei, aferente taxei clădiri PJ - „an curent”, decizie menţinută în procedura prealabilă prin
Dispoziţia nr. 3049/22.12 2016 a Primarului Municipiului B., a cărei anulare, de asemenea, o
solicită, cu consecinţa exonerării de obligaţia de plată a accesoriilor.
Pârâtul a formulat întâmpinare, referitor la cererea de completare a acţiunii, solicitând
respingerea ca nefondată a contestaţiei şi menţinerea ca temeinică şi legală a Deciziilor de
impunere privind creanţele datorate bugetului local - taxă clădiri PJ, pentru anii 2011-2016, a
Deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative nr.33756/ 27.10.2016, a Deciziei
nr.72802/124564 din data de 12.10.2016 referitoare la obligaţiile de plată accesorii precum şi a
Dispoziţiei nr.3049/22.12.2016 a Primarului municipiului B..
Prin sentinţa civilă nr. 2724 din 30.06.2017, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu
cu pârâtul Municipiul B., prin primar, a anulat Decizia de soluţionare a contestaţiei
administrative nr. 33756/27.10.2016, admite contestaţia şi anulează în parte Decizia de impunere
pentru anul 2016 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, nr.
107235/6665 din 15.07.2016, cu privire la plata sumei de 374 lei taxă clădiri PJ; Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul 2015, nr.
107235/6664 din 15.07.2016, cu privire la plata sumei de 326 lei taxă clădiri PJ; Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul 2014, nr.
107235/6663 din 15.07.2016, cu privire plata sumei de 326 lei taxă clădiri PJ; Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul 2013, nr.
107235/6662 din 15.07.2016, cu privire la plata sumei de 330 lei taxă clădiri PJ;Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul 2012, nr.
107235/6661 din 15.07.2016, cu privire la plata sumei de 323 lei taxă clădiri PJ; Decizia de
impunere privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul local al municipiului B. pe anul 2011, nr.
107235/6660 din 15.07.2016, cu privire la plata sumei de 283 lei taxă clădiri PJ; Decizia de
soluţionare a contestaţiei administrative, nr. 33756/27.10.2016 şi a exonerat contestatoarea de
obligaţia de plată a sumei de 1.962 lei şi a anulat Dispoziţia nr. 3049/22.12 .2016 a Primarului
mun. B., a admis contestaţia şi a anulat Decizia nr. 72802/124564 din 12.10.2016 referitoare la
obligaţiile de plată accesorii emisă de Municipiul B. - Direcţia de Buget, Contabilitate şi
Fiscalitate, Serviciul fiscalitate - Persoane Juridice şi exonerează contestatoarea de obligaţia de
plată a sumei de 1.122,44 lei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul Municipiul B. – prin primar.
Prin decizia nr. 3195 din 31 octombrie 2017, Curtea de Apel Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de pârâtul Municipiul B. – prin
primar, împotriva sentinţei nr. 2724 din 30.06.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. .../86/2016, reclamantă intimată fiind S.C. A.
S.R.L., a casat sentinţa recurată şi trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cauza a fost reînregistrată sub nr. .../86/2016* pe rolul Tribunalului Suceava la data de 12
februarie 2018.
Prin sentinţa nr. 450 din 12 aprilie 2018, Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, a respins ca nefondată acţiunea modificată formulată de reclamanta S.C.
A. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul B. – prin Primar.
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Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a promovat recurs reclamanta SC A. SRL.
În susţinerea căii de atac întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 488 alin. 1, pct. 8 Cod
procedură civilă, recurenta a precizat că în discuţie se pune chestiunea dacă datorează această
taxă pe clădiri PJ în perioada 2011-2016, din perspectiva dispoziţiilor legale care reglementează
instituţia taxei pe clădiri, raportat la obiectul contractului său de închiriere, iar în caz afirmativ
dacă a fost corect calculată şi că interesează, totodată, de când se datorează majorările aferente
obligaţiei principale.
A opinat că în mod greşit a reţinut prima instanţă că datorează taxa pe clădiri PJ.
A arătat că potrivit contractului nr. 3045/15.11.2007 a încheiat cu Şcoala cu clasele I-VIII
X un contract de închiriere vizând spaţiul de 14,5 mp situat în B., contract prelungit succesiv,
contractul nefiind încheiat cu titularul dreptului de proprietate - Municipiul B., iar, potrivit
adeverinţei nr. 1916/13.07.2016 eliberată de Şcoala gimnazială X şi-a desfăşurat activitatea în
respectiva încăpere doar în perioada cursurilor şcolare, sens în care este precizată structura anilor
şcolari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, cu arătarea perioadelor
vacanţelor şcolare, în care activitatea societăţii a fost suspendată.
Potrivit HCL B. 317/16.12.2009 se aprobă prelungirea contractelor de dare în
administrare a bunurilor imobile terenuri şi clădiri aparţinând domeniului public al municipiului
B. pentru unităţile de învăţământ preuniversitare, cota parte de 50% stabilită prin HCL 174/2001
din contractele de închiriere încheiate de unităţile de învăţământ preuniversitar urmând a se
achita în 10 zile de la data termenului scadent din contractele de închiriere.
Prin urmare, imobilul clădire în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala gimnazială X. face
parte din domeniul public de interes local al municipiului B., acest imobil fiind dat în
administrare Şcolii, ultimul astfel de contract încheiat fiind înregistrat sub nr. 9952/24.03.2016.
Potrivit art. 455 alin. 2 Cod fiscal: Pentru clădirile proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare
altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa
se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.
Recurenta a inserat prevederile pct. 15 din Normele metodologice de aplicare şi alin. 4 al
art. 455 Cod fiscal şi a susţinut că sub un prim aspect, contrar celor reţinute de către prima
instanţă, cât timp nu foloseşte o clădire, ci o încăpere dintr-o clădire, nu datorează taxă pe clădiri.
Pe de altă parte, dacă s-ar trece peste această interpretare, în raport de intrarea în vigoare
la 1 ianuarie 2016 a noului Cod fiscal, rezultă că se datorează taxă pe clădiri aferent anului 2016,
însă doar pentru perioada activităţii şcolare, contractul menţionând, de altfel, că se exceptează de
la plata chiriei şi utilităţilor perioada vacanţelor şcolare, conform structurii anului şcolar.
Prin urmare, aferent anului 2016 se impune, în rejudecare, în principal, exonerarea de la
obligaţia de plată a taxei, care priveşte clădirile închiriate si nu încăperile dintr-o clădire
închiriată, iar, în subsidiar, recalcularea în mod corespunzător a taxei, raportat la structura anului
şcolar 2015-2016, dat fiind că numărul de luni prevăzute în contract ca fiind luni în care se
datorează chirie, respectiv în care contractul produce efecte juridice, este corespunzător duratei
cursurilor, nu şi vacanţelor şcolare.
A precizat că pentru perioada 2011-2015 erau aplicabile prevederile vechiului Cod fiscal.
Potrivit art. 249 alin. 3 vechiul Cod fiscal: Pentru clădirile proprietate publică sau privată
a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe
clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Alin. 5 prevede: în înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată
deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care
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are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse,
materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale
acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea
reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri.
A învederat prevederile pct. 17 din Normele metodologice de aplicare a vechiului Cod
fiscal şi a susţinut că faţă de definiţia dată clădirilor de art. 249 alin. 5 din Legea nr. 571/2003,
rezultă că nu se datorează taxă pe clădiri aferent unei încăperi dintr-o clădire, de vreme ce
intenţia legiuitorului este de a institui această taxă doar în privinţa celor care se folosesc cu titlu
de concesiune, administrare sau închiriere de o clădire.
Potrivit art. 291 vechiul Cod fiscal, autorităţile administraţiei publice locale şi organele
speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.
Această prevedere este reluată în noul Cod fiscal, potrivit cu care (art. 490 Cod fiscal –
Legea nr. 227/2015) autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora,
după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.
A precizat recurenta că art. 671 vechiul Cod de procedură fiscală reglementează
verificarea documentară la care poate recurge organul fiscal pentru stabilirea corectă a situaţiei
fiscale a contribuabilului, şi a susţinut că o astfel de verificare nu se impunea, dat fiind că însuşi
organul fiscal a stabilit în perioada 2011-2015 că nu datorează o astfel de taxă.
Stabilirea taxelor şi a impozitelor locale se bazează pe principiul transparenţei, care
presupune că autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să îşi desfăşoare activitatea
într-o manieră deschisă faţă de public şi pe principiul autonomiei locale.
În acest sens, art. 289 Cod fiscal prevede că autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a asigura accesul gratuit la informaţii privind impozitele şi taxele locale, iar art. 288
Cod fiscal prevede: (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile
judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen
de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292; (2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor
judeţene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe
locale adoptate de autorităţile deliberative respective.
A învederat faptul că atât timp cât la nivelul deliberativului local nu s-a făcut dovada în
cauză că s-ar fi adoptat o HCL care să vizeze plata taxei pe clădiri în cazul celor care se folosesc
de o încăpere dintr-o clădire, ba mai mult reprezentantul intimatei a recunoscut în şedinţă
publică, fapt consemnat în încheiere de şedinţă, că nu este acoperită o astfel de situaţie prin
Hotărâre a CL B. şi cum impunerea retroactivă a unei astfel de sarcini încalcă principiul
transparenţei, se impune - în opinia recurentei - admiterea recursului şi, pe fond, a acţiunii, cu
exonerarea societăţii de obligaţia de plată a taxei pe clădiri.
Recurenta a susţinut că nu a invocat în sprijinul pretenţiilor sale propria culpă,
dimpotrivă, a scos în evidenţă încălcarea de către intimată a principiului transparenţei în materia
stabilirii taxelor locale şi faptul că până la 28.06.2016 nu a fost informată privitor la această
obligaţie fiscală, instituită retroactiv în sarcina sa, cu impunerea tot în mod retroactiv de
accesorii, iar aceasta în condiţiile în care anual a achitat taxele care i-au fost impuse de către
organele administraţiei publice locale, împrejurare care prezintă importanţă inclusiv la
soluţionarea capătului de cerere privind exonerarea sa de la plata accesoriilor aferente debitului
principal, privitor la care în mod greşit a reţinut prima instanţă că ar fi datorate de la momentul
scadenţei debitului principal, şi nu de la momentul comunicării deciziilor prin care a fost stabilit
acest debit.
A arătat că atât potrivit vechiului Cod de procedură fiscală cât şi potrivit noului Cod de
procedură fiscală, este obligatorie comunicarea titlului de creanţă fiscală (în speţă, a deciziei de
stabilire a debitului principal) pentru a fi asigurată opozabilitatea debitului la care se referă
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impunerea. Majorările de întârziere sunt daune-interese moratorii, care se datorează pentru
executarea cu întârziere a obligaţiei fiscale/bugetare principale, care este exigibilă la expirarea
termenului acordat potrivit titlului de creanţă fiscală/bugetară comunicat potrivit prevederilor
legale.
În materia taxelor şi a impozitelor locale, titlul de creanţă fiscală este declaraţia de
impunere prevăzută de art. 82 alin. 2 vechiul Cod procedură fiscală (art. 101, 102 noul Cod
procedură fiscală) sau decizia de impunere prevăzută de art. 86 vechiul Cod procedură fiscală
(art. 95 noul Cod procedură fiscală).
Potrivit noului Cod de procedură fiscală, creanţa fiscală (principală) este definită de art. 1
pct. 10 şi 11 Cod procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) ca fiind dreptul la perceperea
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, restul creanţelor cuvenite bugetului general
consolidat, potrivit art. 1 pct. 7 şi 8, fiind creanţe bugetare.
Creanţa fiscală, respectiv cea bugetară se stabilesc şi se individualizează prin titluri de
creanţă fiscală, respectiv bugetară (art. 1 pct. 37 şi 38 Legea nr. 207/2015).
Potrivit art. 152 alin. 2 noul Cod de procedură fiscală, colectarea creanţelor fiscale se face
în temeiul unui titlu de creanţă fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz. Potrivit art. 226 alin.
2 Cod procedură fiscală, în titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită
prevăzut la alin. 1 se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă,
stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii,
precum şi creanţele bugetare Individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri
executorii.
A susţinut recurenta că nici un titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de
creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu şi, cum majorările se datorează de la exigibilitatea obligaţiei principale
înscrise în titlul executoriu, care capătă acest caracter doar condiţionat de comunicarea titlului de
creanţă fiscală şi cum societăţii i s-au comunicat abia în anul 2016 deciziile contestate în cauză,
rezultă că este nelegală instituirea retroactivă în sarcina societăţii a obligaţiei de plată a
accesoriilor.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi în rejudecare admiterea
acţiunii astfel cum a fost formulată.
Prin întâmpinarea depusă la 9 iulie 2018, intimatul Municipiul B. – prin Primar a solicitat
respingerea recursului şi menţinerea sentinţei nr. 450 din 12 aprilie 2018 a Tribunalului Suceava
ca legală şi temeinică, având în vedere următoarele aspecte:
La nivelul lunii iunie 2016 Municipiul B., prin organele împuternicite să efectueze
inspecţii fiscale şi să impună la plată taxe şi impozite locale, a transmis societăţii adresa nr.
104348/28.06.2016 prin care i se solicita acesteia să se prezinte la sediul instituţiei pentru
clarificarea situaţiei fiscale, având în vedere contractul de închiriere nr.3045/2007 încheiat între
societate şi Şcoala X.
În urma depunerii contractului precizat, a declaraţiei fiscale nr. 107050/ 13.07.2016 şi a
adeverinţei nr.1916/13.07.2016 emisă de Şcoala X. , serviciul de specialitate a emis: Decizia de
impunere pentru anul 2016 nr.107235/6665/15.07.2016; Decizia de impunere pentru anul 2015
nr. 107235/6664/15,07.2016; Decizia de impunere pentru anul 2014 nr. 107235/ 6663/
15.07.2016; Decizia de impunere pentru anul 2013 nr.107235/6662/15.07.2016; Decizia de
impunere pentru anul 2012 nr.107235/6661/15.07.2016; Decizia de impunere pentru anul 2011
nr. 107235/6660/15.07.2016.
A susţinut intimatul că taxa pe clădiri PJ a fost corect calculată, calculându-se taxa doar
pentru perioada cursurilor şcolare nu şi pentru perioada vacanţelor iar măsura emiterii deciziilor
pentru perioada 2011-2016 a avut la bază prevederile legale ale art. 455 alin. 2 din Legea nr.
227/2015, pct. 17 alin. 1 din Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015, art. 95 alin 2 şi art. 110 alin. 1 din Codul de procedură fiscală.
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A mai susţinut intimata că societatea recurentă nu îşi poate invoca propria culpă şi anume
neîndeplinirea obligaţiei de a comunica instituţiei încheierea contractului nr. 3045/ 15.11.2007,
respectiv înregistrarea fiscală a acestui contract situaţie în care instituţia nu avea de unde să ştie
şi, mai mult să calculeze şi să înştiinţeze societatea despre această obligaţie fiscală în perioada
2011- iunie 2016.
În ceea ce priveşte susţinerea societăţii că nu datorează taxa pe clădire pentru că foloseşte
doar o încăpere dintr-o clădire, consideră intimatul că prima instanţă în mod corect a constatat că
sunt aplicabile dispoziţiile art.249 alin.5 din Legea nr.571/2003, art. 453 lit. b) din noul Cod
fiscal în sensul că sintagma, „clădire” semnifică chiar şi o singură încăpere, fiind datorată astfel
taxa pe clădiri în condiţiile impozitului pe clădire.
Examinând sentinţa recurată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a
motivelor de recurs invocate, Curtea constată că recursul nu este fondat pentru următoarele
considerente:
Reclamanta folosește, în baza contractului de închiriere, un spațiu de 14,5 mp (o
încăpere) situat în clădirea proprietate publică a Municipiului B., clădire în care își desfășoară
activitatea Școala gimnazială X.
Motivele de nelegalitate expuse de reclamantă în petiția de recurs se referă în esență la
două aspecte: dacă datorează taxă pe clădiri în condițiile în care folosește o singură încăpere din
această clădire și dacă datorează accesorii la debitul principal.
Sub un prim aspect, Curtea observă că prin actele administrativ fiscale supuse
controlului de legalitate s-au stabilit în sarcina reclamantei obligații fiscale datorate bugetului
local, atât în baza Legii nr. 571/2003 cât și a Legii nr. 227/2015, legi cu aplicare succesivă.
Conform art. 249 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 și art. 455 alin. 2 din Legea nr.227/2015
(cu conținut identic) „Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz,
persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă,
după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.”
Dar, aceste dispoziții trebuie interpretate sistematic, având în vedere și dispozițiile art.
250 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 571/2003 și respectiv art. 456 alin. 1 pct. 1 din Legea nr.227/2015
potrivit cărora pentru clădirile proprietate publică nu se datorează impozit „cu excepţia
încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în
relaţie cu persoane juridice de drept public. ”
Rezultă așadar, din interpretarea sistematică a dispozițiilor citate, că taxa pe clădiri se
aplică în condiții similare cu impozitul pe clădiri și este datorată atât în cazul existenței unui
contract de concesiune, închiriere, dare în administrare ori în folosinţă, persoanelor juridice de
drept privat, având ca obiect întreaga clădire, cât și în cazul în care obiectul contractului este
reprezentat de o parte din clădire sau una sau mai multe încăperi, dacă aceste încăperi sunt
folosite pentru activități economice.
De altfel, normele metodologice pentru aplicarea art. 250 din Legea nr. 571/2003
stabilesc modalitatea de calcul a impozitului pe clădiri în cazul incintelor care sunt folosite
pentru activități economice precizând ca operațiune principală determinarea suprafețelor folosite
pentru aceste activități în raport de care se determină impozitul pe clădiri corespunzător
incintelor care sunt folosite pentru activități economice. Începând cu data intrării în vigoare a
Legii nr.227/2015 modalitatea de calcul a taxei pe clădiri este reglementată în art. 460 și are ca
element principal de calcul suprafața folosită în scop nerezidențial, pentru activități economice.
În concluzie, Curtea constată că persoanele juridice care în baza unui contract dobândesc
un drept de folosință pentru o parte dintr-o clădire proprietate publică, datorează taxa pe clădiri,
proporțional cu suprafața folosită pentru activități economice, aspect corect clarificat de instanța
de fond.
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Existând norme legale prin care se reglementează taxa pe clădiri și respectiv pe o parte
din clădiri, precum și modul de calcul, nu era necesară o Hotărâre de Consiliu local pentru a
stabili modalitatea de plată a taxei. Dispozițiile din Codul fiscal care obligă autoritățile publice
locale să asigure publicarea oricăror hotărâri în materie de impozite și taxe locale, se referă la
acele taxe care nu sunt reglementate de codul fiscal și pot fi instituite prin hotărâri ale autorității
publice sau la facilități sau scutiri care pot fi acordate de consiliile locale. Prin urmare,
impunerea taxei pe clădiri, stabilită în sarcina reclamantei și pentru anii anteriori depunerii
declaraţiei fiscale 107050/13.07.2016 nu încalcă principiile fiscalității, critica recurentei prin
care reclamă încălcarea principiului transparenței, fiind așadar nefondată.
Referitor la impunerea accesoriilor prin decizia de accesorii 72802/124564/ 12.10.2016,
prin care s-au calculat majorări de întârziere reclamanta a susţinut că accesoriile nu pot curge
decât de la data emiterii deciziei de debit principal.
Curtea reține însă, contrar opiniei recurentei că pentru majorări de întârziere în cazul
creanţelor datorate bugetelor locale art. 1241 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare că „pentru neachitarea la termenul de scadenţă
de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen
majorări de întârziere.” În mod similar, accesoriile sunt reglementate și în art. 183 din Legea nr.
207/2015. Astfel, data de la care se calculează și se datorează accesorii la obligațiile fiscale este
data scadenței, și nu data comunicării actului administrative fiscal, aceasta fiind data de la care
obligația devine executorie.
Prin urmare și critica referitoare la modalitatea de impunere a accesoriilor este nefondată.
Având în vedere cele de mai sus, Curtea în temeiul art. 496 Cod procedură civilă și art.
20 din Legea nr. 554/2004 va respinge recursul ca nefondat.
9. TVA din tranzacţii efectuate cu contribuabili inactivi. Formularea unei acţiuni
directe în pretenţii în lipsa contestării deciziei de impunere în instanță. Invocarea dreptului
comunitar.
Rezumat:
Sumele solicitate au fost plătite în baza unui titlu de creanţă fiscală a cărui legalitate s-a
consolidat prin necontestarea lui în termen de către contribuabilul interesat, decizia organelor
fiscale devenind definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Reclamantul nu se poate
prevala de vreuna dintre situaţiile de restituire a sumelor achitate la buget din moment ce plata
s-a efectuat în temeiul unui titlu de creanţă, iar incompatibilitatea dreptului naţional cu dreptul
Uniunii putea fi opusă cu succes numai într-o procedură judiciară în anularea titlului de creanţă
fiscală.
(Decizia nr. 2787 din 24 septembrie 2018, dosar nr. 7/40/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 04.01.2018, sub nr. ..../40/2018, reclamantul A. a
solicitat în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea paratei la restituirea TVA în suma de 22.428
lei, împreuna cu accesoriile calculate în sumă de 12.954 lei.
Prin sentinţa nr. 263 din 28 martie 2018, Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a respins excepţiile lipsei calităţii procesual active a
reclamantului şi prescrierii dreptului la acţiune, invocate prin întâmpinare. A admis cererea
formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice B. A obligat pârâta să restituie reclamantului suma de 22.428 lei reprezentând TVA
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aferentă tranzacţiilor efectuate de I.I. A. cu S.C. C. S.R.L. (societate inactivă) şi suma de 12.954
reprezentând accesorii aferente. A luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice prin AJFP B., criticând-o pentru nelegalitate.
Motivându-şi recursul, pârâta a arătat că sentinţa dată de Tribunalul Botoşani este
netemeinică şi nelegală din următoarele motive:
Instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a
reclamantului, interpretând în mod eronat dispoziţiile art. 31 alin. 1 din OG nr. 44/2008.
Calitatea procesuală desemnează aptitudinea concretă a părţilor de a sta în proces ca
reclamant sau ca pârât fiind o condiţie subiectivă de exerciţiu a acţiunii civile iar lipsa de calitate
este o cauză de respingere a cererii de chemare în judecată.
Având în vedere că prin Rezoluţia din 18.04.2014, I.I. A. a fost radiată, încetându-şi
activitatea, astfel că la data introducerii prezentei acţiuni aceasta nu mai exista, în această situaţie
reclamantul nu mai poate sta în proces ca titular al întreprinderii individuale, neavând calitate
procesuală activă, întrucât nu este titularul dreptului subiectiv pretins.
În cauză obligaţiile de plată au fost constatate şi stabilite în sarcina II A. pe cod fiscal şi
nu în sarcina persoanei fizice A. pe cod numeric personal.
Între persoana fizică A. şi organul fiscal nu a existat şi nu există nici un raport juridic,
astfel că soluţia de restituire a sumei cu titlu de TVA şi accesorii către persoana fizică A. este
neîntemeiată.
Potrivit disp. art. 56 alin. 1 din Codul de procedură civilă: poate fi parte în judecată orice
persoană care are folosinţa drepturilor civile. De asemenea, potrivit disp. art. 56 alin. 2 din Codul
de procedură civilă: pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate
juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.
Întreprinderea individuală reprezintă o entitate fără personalitate juridică, la art. 22 din
O.U.G. nr. 44/2008 prevăzându-se expres că: întreprinderea individuală nu dobândeşte
personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul Comerţului. Capacitatea procesuală de
folosinţă nu se confundă cu personalitatea juridică, acestea fiind două chestiuni diferite şi
independente una faţă de cealaltă.
Astfel, din interpretarea coroborată a disp. art. 56 alin. 1 cu alin. 2 din Codul de
procedură civilă reiese că personalitatea juridică nu reprezintă o condiţie a capacităţii procesuale
de folosinţă, din moment ce pot sta în judecată şi entităţile fără personalitate juridică.
Lipsa personalităţii juridice a întreprinderii individuale este justificată în condiţiile art. 23
din O.U.G. nr. 44/2008 prin aceea că, titularul acesteia persoană fizică, este considerat
comerciant persoană fizică. Faptul că întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate
juridică prin înregistrarea în Registrul Comerţului, nu înseamnă că radierea acesteia este lipsită
de consecinţe în plan juridic.
I.I. A. a dobândit capacitate procesuală de folosinţă, în sensul că a devenit subiect de
drept distinct, odată cu înregistrarea acesteia în Registrul Comerţului şi a pierdut-o la data
radierii din acest registru, la cererea sa.
Întreprinderea individuală nu se confundă însă cu persoana fizică titular al acesteia,
elementele de identificare ale acestora fiind diferite. Astfel, persoana fizică propriu zisă se
identifică după nume, domiciliu şi CNP iar întreprinderea individuală se identifică după
denumire, sediu, CUI şi nr. de înregistrare în Registrul Comerţului.
Existenţa unui regim juridic diferit al celor două entităţi rezultă şi din aceea că
întreprinderea individuală poate fi supusă procedurii simplificate de insolvenţă prevăzută de
Legea nr. 85/2006.
Din întreaga reglementare a O.U.G. nr. 44/2008 nu reiese existenţa vreunui temei pentru
a considera că şi după radierea din Registrul Comerţului, întreprinderea individuală continuă să
existe prin persoana fizică, ce a avut calitatea de titular al acesteia.
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Faptul că, potrivit disp. art. 26 din O.U.G. nr. 44/2008, persoana fizică titulară a
întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, şi, în
completare, cu întreg patrimoniul, nu are nicio legătură cu capacitatea procesuală de folosinţă a
întreprinderii individuale ci cu răspunderea acesteia faţă de creditori. Astfel, prin acest text de
lege se instituie o garanţie suplimentară în favoarea creditorilor, în sensul că gajul general al
acestora constituit din patrimoniul de afectaţiune este mărit prin completarea cu întreg
patrimoniul persoanei fizice titulare a întreprinderii. Instanţa de fond a interpretat eronat textul
de lege indicat mai sus, apreciind în mod greşit că titularul întreprinderii individuale beneficiază
corelativ şi dreptul la repararea drepturilor fiscale şi financiare de orice fel.
Aşadar, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului
persoană fizică A., a solicitat a se avea în vedere că, întreprinderea individuală nu se confundă cu
persoana fizică titular al acesteia, fiind entităţi distincte.
Potrivit disp. art. 36 din Codul de procedură civilă: calitatea procesuală presupune
identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios.
Raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, ce vizează obligarea pârâtei la
restituirea TVA şi a accesoriilor stabilite în sarcina întreprinderii individuale, înainte de a fi
radiată, persoana fizică A., nu poate justifica legitimare procesuală activă, acesta din urmă
nefiind parte a raportului juridic litigios dedus judecăţii.
Instanţa de fond în soluţionarea excepţiei nu a avut în vedere nici prevederile art. 27 din
OG nr. 44/2008.
Ori, la această dată, contribuabilul pentru care a fost emisă Decizia de impunere prin care
au fost stabilite sume cu titlu de TVA pentru relaţii comerciale cu inactivi, nu mai exista
înregistrată în evidenţele fiscale şi cele ale Registrului comerţului, în această situaţie restituirea
neputând fi efectuată către persoana fizică, fosta titulară a Întreprinderii Individuale.
Aşadar, fiind radiată Întreprinderea Individuală din registrul comerţului, reclamantul nu
mai are nici o calitate de a solicita taxa pe valoarea adăugată stabilită de organele de inspecţie
fiscală pentru Întreprinderea Individuală, sumele nefiind stabilite pe persoană fizică, motiv
pentru care a solicitat respingerea acţiunii pentru lipsa calităţii procesual active a reclamantului.
Mai mult, Codul de procedură civilă se referă, prin mai multe texte, la transmiterea
calităţii procesuale. Or, reclamantul nu se regăseşte în niciuna din situaţiile reglementate de
Codul de procedură civilă.
De asemenea, instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia prescripţiei dreptului la
acţiune.
Aprecierea instanţei de fond că în cauză termenul de prescripţie începe să curgă de la data
de 01.01.2014, raportându-se la data emiterii deciziei de impunere nr. 7161/3/25.11.2013 este
eronată.
În cauză, termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 01 ianuarie 2012, luânduse în calcul data depunerii ultimului decont de TVA de către Întreprinderea Individuală A.
(25.05.2011), prin care contribuabilul şi-a dedus TVA-ul de plată, pentru tranzacţiile efectuate cu
contribuabilii inactivi, în perioada 01.07.2009-01.04.2011.
Prin Raportul de inspecţie fiscală nr. IV/7161/25.11.2013 şi Decizia de impunere nr.
7161/3, organele fiscale doar au anulat deducerea de TVA, stabilind sumele de plată cu titlu de
TVA şi accesorii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003 în vigoare la acea dată, pe
care contribuabilul şi le-a dedus în mod nelegal, la momentul depunerii decontului.
Astfel la data de 25.11.2013, organul fiscal a emis Decizia de impunere nr. 7161/3/
25.11.2013, perioada verificată pentru TVA fiind 11.12.2009 - 30.09.2013, constatând că în
perioada 01.07.2009-01.04.2011 contribuabilul I.I. A. a efectuat tranzacţii cu contribuabili
inactivi, suma constată ca fiind de plată cu titlu de TVA fiind de 22.428 lei şi accesorii în sumă
de 12.954 lei.
Deşi Directiva nr. 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 dată de Consiliul Uniunii
Europene era emisă la data emiterii actelor administrative, reclamantul nu a contestat Decizia de
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impunere nr. 7161/3/25.11.2013 (ce reprezintă titlu de creanţă) potrivit dispoziţiilor Codului de
procedură fiscală, aceasta devenind executorie.
În cauză termenul de prescripţie a fost suspendat pe perioada cuprinsă între data începerii
inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale,
potrivit art. 92 alin 2 lit. b din OG nr. 92/2003 şi nu întrerupt pentru a începe un nou termen.
Ori, în cauză nu ne regăsim în niciuna din situaţiile arătate mai sus, pentru a aprecia că
termenul de prescripţie începe să curgă de la data emiterii Deciziei de impunere, respectiv de la 1
ianuarie a anului următor.
Având în vedere dispoziţiile legale menţionate mai sus, se poate observa că termenul de
prescripţie a fost suspendat pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data
emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, însă după emiterea
Deciziei de impunere nu a început un nou termen de prescripţie pentru declararea obligaţiilor cu
titlu de TVA, ci acesta a continuat, astfel că instanţa de fond în mod greşit a respins excepţia
prescripţiei dreptului la acţiune.
Pe fondul cauzei, soluţia dată este netemeinică şi nelegală, pentru următoarele motive:
Reclamantul a solicitat restituirea sumei de 22.428 lei TVA şi 12954 lei accesorii,
invocând cauza C-101/16, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul
art. 267 TFUE de Curtea de Apel Cluj, prin decizia din 21 ianuarie 2016 primită de Curte la 19
februarie 2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în interpretarea Directivei 2006/112/CE
din 28 noiembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din
13 iulie 2010. Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 nu poate fi avută
în vedere în soluţionarea cauzei întrucât controlul fiscal a avut loc în anul 2013 când era în
vigoare Legea nr. 571/2003 privind vechiul Cod fiscal, care nu era armonizat cu dispoziţia
europeană, această armonizare survenind abia prin Legea nr. 227/2015 privind noul Cod fiscal
(art. 11 alin. 11 din Legea nr. 227/2015).
Aşadar la data controlului I.I. A., organele fiscale erau obligate să respecte dispoziţiile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal care nu cuprindea această dispoziţie prevăzută de
Directiva nr. 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei
pe valoarea adăugată. Directiva nr. 2006/112/CE a fost transpusă în legislaţia romanească prin
Legea nr. 227/2015.
Art. 288 din Tratatul privind funcţionarea UE prevede că directiva este obligatorie pentru
ţările destinatare cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale
competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. Directivele emise la nivel comunitar nu se
aplică direct, fiind transpuse mai întâi în legislaţia naţională a fiecărui stat membru, înainte ca
guvernele, întreprinderile şi persoanele fizice să poată recurge la ea.
O persoană fizică nu poate emite o pretenţie referindu-se la efectul direct al unei directive
dacă aceasta nu a fost transpusă (hotărârea pronunţată în Cauza C-91/92 Paola Faccini
Dori/Recreb SRL din 14 iulie 1994.)
Pentru aceste motive, a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi în
rejudecare respingerea acţiunii pe cale de excepţie pentru lipsa calităţii procesuale active a
reclamantului iar în cazul în care instanţa va respinge această excepţie, respingerea acţiunii ca
prescrisă, iar pe fond ca neîntemeiată.
Prin întâmpinarea depusă la data de 18 iunie 2018 reclamantul a solicitat respingerea
recursului, având în vedere următoarele motive:
În mod temeinic şi legal instanţa de fond a apreciat corelarea obligaţiilor pentru stingerea
creanţelor cu dreptul la încasarea creanţelor dobândite de către întreprinderea individuală.
În ceea ce priveşte lipsa calităţii de reprezentant a reclamantului pentru întreprinderea
individuală, a arătat că întreprinderea individuală nu are personalitate juridică, iar reclamantul ca
şi titular reprezintă această întreprindere şi moşteneşte drepturile şi obligaţiile născute din
activitatea acesteia, întreprinderea individuală fiind forma de organizare prin care reclamantul a
desfăşurat activităţi comerciale în mod autorizat.
197

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

În ceea ce priveşte prescrierea dreptului la acţiune invocat de către pârâtă, a arătat că
argumentul acesteia nu este temeinic, din două motive: dreptul reclamantului s-a născut odată cu
aprecierea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Decizia Curţii din 19.10.2017 prin care a fost
modificată interpretarea legislaţiei, şi al doilea motiv, termenul de 5 ani al prescripţiei creanţei
fiscale, pe care pârâta îl nesocoteşte şi care în mod legal a fost invocat de către instanţa de fond.
În ceea ce priveşte fondul cauzei, argumentul invocat de pârâtă, şi anume nearmonizarea
legislaţiei române cu cea europeană şi cu Deciziile Curţii Europene, nu este temeinic.
În mod corect a apreciat instanţa de fond că statul nu poate invoca propria culpă
(nearmonizarea legislaţiei) în justificarea refuzului unui drept al contribuabilului.
Analizând recursul, ale cărui motive se circumscriu celor prevăzute la art. 488 pct. 5 şi
8 Cod procedură civilă, Curtea constată că este întemeiat pentru considerentele ce urmează:
În ceea ce priveşte critica vizând dezlegarea greşită dată excepţiei lipsei calităţii
procesuale active, se reţine, în asentiment cu instanţa de fond, că din interpretarea art. 30 şi 31
din OG nr. 44/2008 rezultă că reclamantul îşi justifică prezenţa în cauză fiind titularul dreptului
subiectiv pretins prin cererea introductivă. În sprijinul acestei soluţii pot fi aduse şi
considerentele deciziei nr. 1/2016 pentru dezlegarea unei chestiuni de drept prin care ÎCCJ a
concluzionat că întreprinderea individuală nu este implicată ca subiect de drept în raporturile
juridice reglementate de OUG nr. 44/2008, ci constituie o formă de activitate economică
organizată în condițiile legii de persoana fizică titulară, iar nu o entitate de sine stătătoare,
capabilă a dobândi drepturi și obligații proprii în condițiile prevăzute de art. 188 din Codul civil.
Referitor la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, cum sumele a căror
restituire se pretinde că au fost stabilite şi achitate în baza decizia de impunere
IV/716/3/25.11.2013 rezultă că termenul de prescripţie de 5 ani nu a început să curgă anterior
momentului emiterii titlului de creanţă, astfel cum acreditează recurenta, excepţia fiind corect
respinsă de tribunal.
Pe fond, Curtea notează că prin cererea de chemare în judecată reclamantul-intimat a
solicitat restituirea sumelor de 22.428 lei TVA stabilită suplimentar şi 12.954 lei accesorii
fiscale, calculate în baza RIF nr. IV/7161/25.11.2013 şi deciziei de impunere nr. IV/716/3/25.
11.2013, invocând ca temei hotărârea pronunţată în cauza C-101/2016 în care CJUE a decis că
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naționale
precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i-a
furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe
valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această
declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în
acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv,
nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale.
Sumele a căror restituire a fost pretinsă au fost stabilite prin actele fiscale menţionate
anterior datorită anulării dreptului de deducere TVA în valoare de 22.428 lei pentru tranzacţiile
efectuate de ÎI A. cu SC C. SRL, declarată inactivă la data de 11.06.2009, cu privire la care s-a
anulat înregistrarea în scopuri la data de 01.07.2009 şi care a fost reactivată la 01.04.2011.
Pentru început Curtea ţine să sublinieze că obiectul controlului instanţei de contencios
administrativ îl formează exclusiv actele administrative, tipice sau asimilate, emise sau adoptate
de autorităţile publice în activitatea de organizare a executării legii şi de aplicare în concret a
acesteia. Art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 defineşte actul administrativ tipic ca fiind
actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de
putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă
naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Totodată, în condiţiile alin. 2 sunt asimilate
actelor administrative şi refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, respectiv nesoluţionarea
în termen legal a unei cereri.
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Prin cererea de chemare în judecată reclamantul nu a supus controlului jurisdicţional de
legalitate un act administrativ tipic sau asimilat, optând pentru o acţiune directă, în temeiul
hotărârii CJUE dată în cauza C-101/2016 (SC PAPER CONSULT SRL), care, în principiu, nu
este admisibilă faţă de principiul echivalenţei procedurale, astfel cum este cunoscut şi dezvoltat
în dreptul Uniunii.
Însă, faţă de temeiul cauzei, Curtea alege să analizeze în cele ce urmează temeinicia
cererii de restituire, apreciind că abordarea integrală a aspectelor litigioase corespunde într-o mai
bună măsură aspectelor inedite ce se ridică în speţă.
Acestea fiind spuse, Curtea observă, cu titlu de principiu, că CJUE, în jurisprudenţă sa, a
reţinut că interpretarea pe care a dat-o unei norme de drept european, în exercitarea competenţei
pe care i-o conferă art. 267 din TFUE, lămureşte şi precizează, dacă este nevoie, semnificaţia şi
domeniul de aplicare ale acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit să fie înţeleasă şi
aplicată de la intrarea sa în vigoare. Cu alte cuvinte, o hotărâre preliminară nu are o valoare
constitutivă, ci pur declarativă, cu consecinţa că efectele sale se aplică, în principiu, de la data
intrării în vigoare a normei interpretate.
Astfel, deciziile interpretative ale CJUE fac corp comun cu norma interpretată şi se aplică
în toate situaţiile în care se aplică dreptul european interpretat, adică şi raporturilor juridice care
s-au născut/modificat/stins anterior pronunţării deciziilor şi care nu sunt încă definitive (adică
fac obiectul unor litigii pendinte).
Definind principiile echivalenţei şi efectivităţii, CJUE arată că modalităţile procedurale
aplicabile acţiunilor destinate să asigure protecţia drepturilor conferite contribuabililor de dreptul
Uniunii nu trebuie să fie mai puţin favorabile decât cele aplicabile acţiunilor similare de drept
intern (principiul echivalenţei) şi nici să fie concepute astfel încât să facă imposibilă în practică
sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii (principiul
efectivităţii).
De altfel, cele ce preced sunt reţinute inclusiv în considerent hotărârii dată în cauza C101/2016 (SC Paper Consult SRL), unde la paragraful 64 se consemnează următoarele: În
această privință, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, interpretarea
pe care aceasta o dă unei norme de drept al Uniunii, în exercitarea competenței pe care i-o
conferă articolul 267 TFUE, clarifică și precizează semnificația și domeniul de aplicare ale
acestei norme, astfel cum trebuie sau ar fi trebuit să fie înțeleasă și aplicată de la data intrării
sale în vigoare. Rezultă că norma astfel interpretată poate și trebuie să fie aplicată de instanță
chiar și raporturilor juridice născute și constituite înainte de hotărârea care se pronunță cu
privire la cererea de interpretare dacă, pe de altă parte, sunt întrunite condițiile care permit ca
instanțele competente să fie sesizate cu litigiul privind aplicarea normei respective (a se vedea
Hotărârea din 10.05.2012, Santander Asset Management SGIIC și alții, C-338/11-C-347/11,
EU:C:2012:286, punctul 58, precum și Hotărârea din 22.09.2016 Microsoft Mobile Sales
International și alții, C-110/15, EU:C:2016:717, punctul 59).
Or, sumele a căror restituire o pretinde reclamantul au fost stabilite prin decizia de
impunere nr. IV/716/3/25.11.2013, emisă în temeiul RIF nr. IV/7161/25.11.2013, care nu a fost
contestată în procedura prevăzută la titlul IX din OG nr. 92/2003.
Conform art. 117 din OG nr. 92/2003 se restituie, la cerere debitorului următoarele sume:
a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă; b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscal; c)
cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a
prevederilor legale; e) cele de rambursat de la bugetul de stat; f) cele stabilite prin hotărâri ale
organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii; g) cele rămase după efectuarea
distribuirii prevăzute la art. 170; h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din
reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune
desfiinţarea executării silite.
În speţă sumele solicitate au fost plătite în baza unui titlu de creanţă fiscală a cărui
legalitate s-a consolidat prin necontestarea lui în termen de către contribuabilul interesat,
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decizia organelor fiscale devenind definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Rezultă de
aici că reclamantul-intimat nu se poate prevala de vreuna dintre situaţiile de restituire a sumelor
achitate la buget din moment ce plata s-a efectuat în temeiul unui titlu de creanţă, nu se pune
problema unei plăţi ce excede obligaţiei fiscale, nici a unei erori de calcul ori a unei greşite
interpretări a legii şi nici a unei consecinţe favorabile urmare a vreunei proceduri jurisdicţionale.
Pe de altă parte, incompatibilitatea dreptului naţional cu dreptul Uniunii putea fi opusă cu
succes numai într-o procedură judiciară în anularea titlului de creanţă fiscală, similară celei
urmate în dosarul de fond în care s-a formulat întrebarea preliminară la care a răspuns CJUE, pe
care reclamantul, deşi a avut posibilitatea, nu a urmat-o.
Rezultă aşadar că deşi hotărârea SC Paper Consult SRL este una în interpretare, aceasta
nu produce efecte în sensul dorit de reclamant în condiţiile în care decizia de impunere constituie
fundamentul achitării sumelor pretinse, iar înlăturarea efectelor acesteia nu se poate obţine decât
dacă sunt întrunite condiţiile care permit sesizarea instanţei în condiţii de echivalenţă şi
efectivitate procedurală.
Ca atare, deşi tribunalul invocă prevederile art. 148 alin. 2 din Constituţie, precum şi
culpa statului prin faptul nearmonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană, aceste
argumente nu puteau fi primite decât în cadrul unei proceduri judiciare vizând lipsa de legalitate
a deciziei de impunere nr. IV/716/3/25.11.2013, cel mai târziu într-o cerere de revizuire, ceea ce
nu este cazul.
Faţă de cele ce preced, Curtea constată că în circumstanţele date reclamantul nu se poate
prevala de un drept de restituire justificat, drept care, văzând prevederile art. 496 alin. 2 C.p.c.,
va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va respinge cererea ca neîntemeiată.
10. Decizie impunere impozit teren. Competenţa de a emite acte fiscale. Efectele
procesului – verbal de delimitare a unităţilor administrativ – teritoriale.
Rezumat:
Procesul - verbal de delimitare a limitelor teritoriale ale celor două unităţi administrativ
- teritoriale, invocat ca fiind documentul legal prin care reclamanta ar fi intrat în raza de
activitate a organului fiscal emitent al deciziei de impunere, nu este de natură a face dovada
legalităţii acestei schimbări în lumina legislaţiei anterioare – Legea nr.2/1968. Începând însă cu
intrarea în vigoare a art. 11 alin. 8 ind. 1, rezultă caracterul obligatoriu al limitelor teritoriale
recunoscute prin procesul - verbal de delimitare, cu toate consecinţele care decurg de aici,
inclusiv cele fiscale.
(Sentinţa nr. 104 din 25.09.2018, dosar nr. 459/39/2018 )
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 18 iulie 2018, sub nr. .../39/2018, reclamanta SC A. SRL a
solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului B. şi Municipiul B., suspendarea de
urgenţă a executării Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice nr.98596/6654 din 3.05.2018 şi a Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii nr. 98596/6655 din 3.05.2018, prin care i s-a impus suma debit total în cuantum de
7.187.979,48 lei, din care debit de 4.575.534,00 (impozit pe clădiri şi teren - anii 2013-2018)
majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de 2.612.445,48 lei, până
la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei prin care s-a solicitat anularea celor două decizii,
fiind incidente disp. art. 14 L. 554/2004, cu cheltuieli de judecată.
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 18 iulie 2018, sub nr. .../39/2018, reclamanta SC A. SRL a
solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului B. şi Municipiul B., anularea Deciziei
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de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr. 98596/6654
din 3.05.2018 şi Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr. 98596/6655 din 3.05.2018,
prin care i s-a impus suma debit total în cuantum de 7.187.979,48 lei, din care debit de
4.575.534,00 (impozit pe clădiri şi teren - anii 2013-2018) majorări de întârziere (fără menţiunea
Titlului executoriu) în cuantum de 2.612.445,48 lei; anularea dispoziţiei nr. 1695/22.05.2018
prin care pârâtul Primarul municipiului B. a respins contestaţia formulată de reclamantă
împotriva Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele
juridice nr. 98596/6654 din 3.05.2018 şi Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr.
98596/6655 din 3.05.2018; suspendarea executării celor două decizii emise de Municipiul B.,
până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, fiind incidente dispoziţiile art. 15 din L.
554/2004, cu cheltuieli de judecată.
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 3 iulie 2018, sub nr. .../86/2018, reclamanta SC A. SRL a
solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Primarul municipiului B. şi Municipiul B., suspendarea de
urgenţă a executării Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice nr.98596/6654 din 3.05.2018 şi a Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii nr. 98596/6655 din 3.05.2018, prin care i s-a impus suma debit total în cuantum de
7.187.979,48 lei, din care debit de 4.575.534,00 (impozit pe clădiri şi teren - anii 2013-2018)
majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de 2.612.445,48 lei, până
la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei prin care s-a solicitat anularea celor două decizii,
fiind incidente disp. art. 14 L. 554/2004, cu cheltuieli de judecată.
Prin încheierea .../39/2018 la dosarul nr. 459/39/2018.
Prin sentinţa nr. 798 din 8.08.2018 Tribunalului Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de
soluţionare a dosarului nr. .../86/2018 în favoarea Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Suceava - Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 22.08.2018, sub nr. .../86/2018.
Prin încheierea din data de 05.09.2018 Curtea de Apel Suceava a admis excepţia
litispendenţei şi a dispus reunirea dosarului nr. .../86/2018 la dosarul nr. .../39/2018.
1) În motivarea cererilor reunite reclamanta a arătat că în termen legal a formulat
contestaţie împotriva Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice nr.98596/6654 din 3.05.2018 şi a Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii nr. 98596/6655 din 3.05.2018, prin care i s-a impus suma debit total în cuantum de
7.187.979.48 lei, din care debit de 4.575.534.00 (impozit pe clădiri şi teren - anii 2013-2016),
majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de 2.612.445,48 lei.
Prin Dispoziţia nr.15074/22.05.2018 pârâtul Primarul municipiului B. a respins
contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor
datorate de persoanele juridice nr. 98596/6654 din 3.05.2018 şi a Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii nr.98596/6655 din 3.05.2018, prin care reclamantei i s-a impus suma
debit total în cuantum de 7.187.979,48 lei, din care debit de 4.575.534,00 (impozit pe clădiri şi
teren - anii 2013-2018) majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de
2.612.445,48 lei, dispoziţie care nu a fost motivată în fapt.
Singura precizare din cuprinsul Dispoziţiei nr. 15074/22.05.2018 face referire la
„extrasele de CF nr. 34270 şi nr. 40957 emise de către OCPI B., prin care se atestă că terenul şi
clădirea proprietate a SC A. SRL se situează pe teritoriul administrativ al Municipiului B..”
2) Reclamanta a invocat efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat, în temeiul disp. ar,
431 NCPC, cu privire la nelegalitatea emiterii de acte administrativ fiscale, şi implicit de acte de
executare silită în baza actelor administrativ fiscale, de către Municipiul B.- organ fiscal
necompetent, potrivit Noului Cod de procedură fiscală,
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că principiul puterii de lucru judecat împiedică
infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească definitivă printr-o altă hotărâre
judecătorească posterioară, dată în alt proces. Art. 431 alin. 2 NCPC reglementează prezumţia
legală de lucru judecat, care reprezintă manifestarea pozitivă a autorităţii de lucru judecat; ea este
la îndemâna oricăreia dintre părţile unui litigiu, în sensul că fiecare dintre ele are posibilitatea de
a opune lucrul anterior judecat, într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din
urmă.
Aşa cum s-a subliniat în mod judicios, în acest caz, nu este necesar a fi întrunită tripla
identitate, ci este suficient ca în judecata ulterioară să fie adusă în discuţie o chestiune litigioasă
în legătură cu ceea ce s-a soluţionat anterior fie prin dispozitiv, fie prin considerente, fie prin
dispozitiv şi considerente; această judecată fiind deja făcută, ea nu mai poate fi contrazisă.
A precizat reclamanta că în dosarul nr. .../86/2011 Curtea de Apel Suceava prin Decizia
din 5.12.2011, irevocabilă, a anulat Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale faţă de
bugetul local al mun. B.pe anul 2011 nr.83654/31.03.2011, în condiţiile în care decizia a fost
dată cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa teritorială fiscală a municipiului
B., de a emite decizii de impunere fiscală, în raport de disp.art.33 din vechiul Cod de procedură
fiscală (preluat integral şi de NCPF), în raport de reclamantă, cu sediul fiscal în com. C. sat D.
Având în vedere că Decizia din 5.12.2011, irevocabilă, a anulat Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale faţă de bugetul locul al mun. B.pe anul 2011 nr. 83654/31.03.2011, în
condiţiile în care decizia a fost dată cu, încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa
teritorială fiscală a municipiului B., de a emite decizii de impunere fiscală, în raport de disp. art.
33 din vechiul Codul de procedură fiscală care are autoritate de lucru judecat, actele
administrativ fiscale referitoare la obligaţiile de plată, respectiv acte de executare silită, au fost
dispuse de un organ fiscal care nu era competent.
Potrivit art. 37 prin raportare la art. 95 NCPF, Decizia de impunere pentru stabilirea
impozitelor/taxelor/accesoriilor datorate de persoanele juridice, inclusiv actele de executare silită
se emit doar de organul fiscal local competent în raza căruia, contribuabilul îşi are domiciliu
fiscal reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii. (conform
certificatului ONRC).
Deciziile de Impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele
juridice, emisă de un organ fiscal local necompetent, are menţionate eronat datele
contribuabilului, inclusiv adresa domiciliului fiscal şi CIF, ambele menţionate eronat.
A menţionat reclamanta că textele legale din NCPF care sunt incidente cu privire la
nulitatea deciziei de impunere contestate şi care au stat la baza emiterii actelor de executare silită
sunt art. 30, art. 38, art. 39, art. 95, art. 97 şi art. 49.
3) A mai precizat reclamanta că pârâta a declanşat şi executarea silită în baza titlului
executoriu constând în Decizia de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice nr.98596/6654 din 3.05.2018 şi Decizia referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii nr.98596/6655 din 3.05.2018, decizii care nu au fost comunicate la sediul/domiciliul
fiscal al reclamantei din com. C., eludându-se disp. imperative prevăzute de art. 44, 45 CPF şi
art. 44.1 Normele metodologice de aplicare a CPF.
Pârâta nu a făcut dovada comunicării Deciziilor de impunere care au stat la baza emiterii
actelor de executare silită, sens în care devin incidente disp. art. 45 CPF. Actul administrativ
fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce
niciun efect juridic.
Mai mult decât atât, competenţa executării silite împotriva reclamantei revine potrivit art.
33, 136, 141 CPF doar organelor fiscale din cadrul autorităţii administrative de la domiciliul
fiscal al debitorului, respectiv com. C., sat D.
A mai arătat reclamanta că nu deţine nici o clădire pe teritoriul UAT B., sens în care nu
poate fi supusă impunerii, ceea ce contravine disp. art. 49 alin, 1 lit.a) N.Cpr.fisc., fapt de natură
să atragă nulitatea actului administrativ fiscal. Reclamanta se află într-un caz de nulitate absolută
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virtuală, care este expres prevăzut de lege, şi care rezultă neîndoielnic din modul în care este
reglementată o anumită situaţie, competenţa emiterii actului administrativ fiscal, sancţiunea
nulităţii impunându-se a fi aplicată pentru ca scopul dispoziţiei legale încălcate, în speţă art. 49
alin. 1 lit.a) N.Cpr.fisc, să fie atins.
SC A. SRL, are sediul fiscal în com. C., sat D., înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. ...., Cod Unic de înregistrare RO .......
Reclamantă a invocat nulitatea actelor de executare silită emisă de organul de executare
silită necompetent - municipiul B., având în vedere incidenţa art. 33 alin. 1 şi art. 136 alin. 1 din
VCPF, prin raportare la art. 220 alin. 6 şi alin. 16 şi art. 30 din NCPF.
Pârâţii nu au respectat disp. art. 47, 46 NCPF, privind comunicarea deciziei de impunere
la sediul fiscal al reclamantei.
4) Motivul invocat de Municipiul B., prin Dispoziţia nr.15074/22.05.2018 pârâtul
Primarul municipiului B.prin care a respins contestaţia formulată de reclamantă împotriva
Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice nr.
985S6/6654 din 3.05.2018 şi a Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr.98596/6655
din 3.05.2018, cu privire la existenţa unei limite teritoriale noi existente între UAT B. şi UAT C.
(conform S.c. 425/22.04.2016 a Tribunalului Suceava, în ds. .../86/2013), unde s-ar afla bunuri
impozabile aparţinând reclamantei, este străin de obiectul cauzei.
Conform S.c. 425/22.04.2016 a Tribunalului Suceava, în 4581/86/2013, acţiunea iniţiată
de prefect în temeiul dispoziţiilor art. 11 din Legea nr.133/2012, nu s-au modificat limitele
teritoriale dintre UAT B. şi UAT C., soluţia instanţei materializând doar o operaţiune tehnică,
documentaţiile cadastrale cuprinse în dosarul de delimitare, care a fost finalizat fie prin semnarea
procesului-verbal de delimitare a hotarelor, fie prin hotărâre judecătorească care tranşează
neînţelegerile dintre vecini la stabilirea liniei de hotar, reprezentând operaţiuni prealabile, pur
tehnice, efectuate în vederea delimitării, care se efectuează printr-un act normativ.
În acest sens, dispoziţiile pct. 4.3.7din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului
general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, modificat şi
completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr. 259/2010, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, prevăd că, „După
stabilirea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale de către comisiile numite în acest scop
prin ordinele prefecţilor, Ministerul Administraţiei şi internelor, prin Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate imobiliară, va propune actul normativ de promovare a hărţii în format
digital cu limitele administrativ-teritoriale ale României”.
A solicitat reclamanta a se avea în vedere şi cele reţinute de Curtea Constituţională prin
deciziile nr. 414/2013, nr. 155/2014 şi nr. 393/2013.
A precizat reclamanta că modificarea limitelor teritoriale (în vederea reorganizării UATurilor) se face numai prin lege, iar în speţă sunt încălcate prevederile art. 5- Protecţia limitelor
teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Carta europeană a autonomie locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26.11.1997.
Prin art. 9 din Legea nr. 2/1968 au fost stabilite unităţile administrativ-teritoriale,
denumirea şi componenţa lor, municipiile şi oraşele reşedinţe de judeţ, precum şi satele reşedinţe
de comune, fără a stabili semnele de hotar şi suprafeţele fiecărei unităţi administrativ teritoriale.
Pârâtul susţine că prin procesul-verbal nr. 1262/04.04.2006 nu a urmărit modificarea
limitelor teritoriale ci doar corecta stabilire a acestora, ceea ce în realitate echivalează cu
delimitarea teritoriului celor două unităţi administrativ locale, în condiţiile recunoscute ale
inexistenţei unui act normativ care să stabilească în prealabil care sunt suprafeţele deţinute,
liniile de hotar, motiv pentru care dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 215/2001 sunt aplicabile
speţei.
Din interpretarea dispoziţiilor de mai sus rezultă că delimitarea unităţilor administrativ
teritoriale, care implică stabilirea limitelor teritoriale înlăuntrul cărora fiinţează şi îşi exercită
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competenţele autorităţile publice, este de atributul puterii legislative, care numai prin lege
organică o poate reglementa, conform art.73 alin.3 lit. o din Constituţie care statuează că
organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia
locală, se reglementează prin lege organică.
OCPI B. nu a luat în considerare legislaţia incidentă privind modificarea limitelor
teritoriale în România.
În prezent stabilirea limitei teritoriale a UAT - urilor se face exclusiv prin lege şi nu prin
procese-verbale de recunoaştere reciprocă a hotarului dintre localităţi, cu referire la PV nr.
4126/6.08.2009 (delegaţii comunei E. şi mun. B.) ori litigii iniţiate de prefect în baza art. II din
Legea nr.133/2012.
În prezent, nu există dispoziţii legale care să confirme modificarea limitelor teritoriale cu
privire la identificarea şi recunoaşterea hotarului dintre unitatea administrativ-teritorială B.şi
unitatea administrativ-teritorială C. (aşa cum s-a stabilit prin S.c. 425/22.04.2016 a Tribunalului
Suceava, în ds. nr. .../86/2013, acţiunea iniţiată de prefect în temeiul dispoziţiilor art. II din
Legea nr.133/2012).
Pârâta municipiul B.a dat un înţeles greşit Legislaţiei, în vigoare, aplicabilă privind
delimitarea teritorială a U.A.T., atunci când OCPI B.a modificat, a procedat la închiderea cărţilor
funciare de pe un UAT şi le-au deschis pe un alt UAT, în baza S.c. 425/22.04.2016 a
Tribunalului Suceava, în ds. nr. .../86/2013, acţiune iniţiată de prefect în temeiul dispoziţiilor art.
II din Legea nr. 133/2012.
Având în vedere faptul că limitele administrative au fost stabilite acum circa 40 de ani, în
baza Legii nr. 2/1968, privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste
România, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor a desfăşurat, acţiunea de
recunoaştere la nivel naţional a limitelor unităţilor administrativ teritoriale, de către comisiile de
identificare şi recunoaştere a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, numite de prefect. În
temeiul art. 10. alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care hotarul unei unităţi administrativ-teritoriale nu a fost identificat şi marcat
pe teren sau în cazul în care detaliile pe baza cărora acesta a fost stabilit au suferit modificări în
timp identificarea/reconstituirea liniei de hotar respective, de către comisie, a fost posibilă prin
utilizarea documentelor existente în arhiva oficiului teritorial şi a instituţiilor implicate.
Astfel, identificarea tronsonului de hotar dintre municipiul B. şi comuna C. a fost
realizată în cadrul acţiunii „RELUAT”, prin semnarea procesului verbal de către membrii
comisiei de delimitare, ţinând cont de realitatea din teren, de limita reprezentată pe planurile
cadastrale, de detaliile topografice existente în prezent, precum şi de alte documente deţinute de
Instituţiile Implicate.
De asemenea a precizat reclamanta, că la finalizarea acţiunii „RELUAT" la nivelul
întregii ţări, Ministerul Administraţiei si Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru si
Publicitate Imobiliară, va propune un act normativ de promovare a hărţii în format digital cu
limitele administrativ-teritoriale, care să completeze lipsa materialului grafic din cuprinsul Legii
nr. 2/1968, republicată cu modificările şi completările ulterioare, conform punctului 4.3.7 din
forma tehnică pentru introducerea cadastrului general, aprobată prin Ordinul nr. 534/2001.
În concluzie, această limită, recunoscută conform proceselor verbale semnate de membrii
comisiei, numită în acest scop prin Ordinul Prefectului Judeţului B. nr.16/2011, ori în baza S.c.
425/22.04.2016 a Tribunalului Suceava, în ds. nr. 4581/86/2013, acţiunea iniţiată de prefect în
temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 133/2012, va produce efecte juridice asupra teritoriului
de care aparţin terenurile locuitorilor, numai în urma reorganizării teritoriale a UAT-urilor,
numai după aprobarea actului normativ precizat mai sus.
Jurisprudenţa constantă, depusă şi la dosarul cauzei, a concluzionat evident că
Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege, iar
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orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai
după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin
referendum, care se organizează potrivit legii, conform art. 23 din Legea nr. 215/2001.
Ori, stabilirea liniei de hotar şi a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale se face în
conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
Republicii Socialiste România, republicată, cu modificările ulterioare, iar OCPI B., nu a făcut
dovada apartenenţei reclamantei SC A. la teritoriul administrativ al municipiului B., care nu a
suferit modificări, de la situaţia reglementată de prevederile Legii nr. 2/1968, în sensul
menţionării legilor de modificare a limitelor teritoriale stabilite cadastral prin Legea nr. 2/1968,
legi aprobate prin referendum local după consultarea prealabilă a locuitorilor celor două
localităţi.
5) A mai precizat reclamanta că, în baza actelor administrative contestate, s-a declanşat
executarea silită, deşi potrivit disp. art.662 NCPC, care prevede că nici o urmărire asupra
bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă,
respectiv „executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă”.
Condiţia bunei-credinţe a reclamantei este dovedită în cauză prin întregul său
comportament în calitate de contribuabil.
Conform principiului unicităţii impunerii astfel cum acesta este reglementat de art. 23,
art. 85 alin. (1) lit. b), art. 87 teza a II-a, art. 105 alin. (3) C. proc. fisc:
- un impozit local datorat de un contribuabil pentru un imobil şi pentru o perioada de timp
nu poate fi decât unul singur, indiferent de autoritatea publică care a încasat impozitul;
- există o singură obligaţie fiscală corelativă de plată de natură să stingă impozitul local.
Acest principiu este important pentru a fi protejate interesele contribuabililor pentru
ipoteza unui posibil conflict între creditorii fiscali, cum ar fi ipoteza prezentului litigiu legat de
plata unor impozite şi taxe locale.
Cum în cauză reclamanta a făcut dovada plăţii impozitelor şi taxelor locale aferente
anului 2011-2018 către UAT com.C., aceasta nu poate fi obligată la plata aceloraşi contribuţii şi
către pârâta UAT B..
Dispoziţiile noului C. proc. fisc. au rezolvat problema conflictului de competenţă între
autorităţile locale prin art. 43 alin. (3) Noul C. proc. Fisc.
6) Reclamanta a invocat prevederile art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004, arătând că
în sensul legii, cazurile bine justificate constituie acele împrejurări legate de starea de fapt şi de
drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ,
iar paguba iminentă este reprezentată în expresia unui prejudiciu material viitor şi previzibil sau,
după caz, în perturbarea previzibilă gravă a funcţionării societăţii, astfel cum este prevăzut prin
art. 2 lit. t şi ş din actul normativ menţionat.
Astfel, executarea deciziilor de impunere, ar pune reclamanta în imposibilitate de a-şi
onora obligaţiile contractuale asumate faţă de diverse instituţii bancare şi nebancare, faţă de alţi
profesionişti şi clienţi, dar şi faţă de angajaţii societăţii, ceea ce evident ar conduce la o
perturbare previzibilă gravă a funcţionării societăţii.
Prin „pagubă iminentă” se înţelege prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz,
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public (art.
2 al. 1 lit. s din Legea nr. 554/2004), iar „cazul bine justificat” constă în împrejurările legate de
starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii
actului administrativ (art. 2 al. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004).
Debitul pretins, dar nedatorat, în cuantum de 7.187.979,48 lei, este unul imens, aberant,
care prejudiciază activitatea comercială a oricărei societăţi, mai ales a reclamantei (putând intra
în blocaj financiar).
În speţă, debitul urmărit, de 7.187.979,48 lei, din care debit de 4.575.534,00 (impozit pe
clădiri şi teren - anii 2013-2018) majorări de întârziere, nu este nici cert, nici lichid, pentru că nu
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se ştie cum organul fiscal de executare, raportat la cuprinsul titlului executoriu necomunicat, a
determinat existenţa şi întinderea acestuia.
A mai arătat reclamanta că toate impozitele au fost achitate la UAT C., în perioada 20112018, existând depusă la dosar dovada plăţii acestor impozite.
Suspendarea executării actului administrativ, definită ca operaţiune de întrerupere
temporară a efectelor unui astfel de act, este o măsură excepţională, justificată doar în ipoteza în
care actul administrativ conţine dispoziţii a căror îndeplinire ar produce consecinţe greu sau
imposibil de înlăturat dacă actul ar fi ulterior anulat în baza unei hotărâri judecătoreşti în general,
un act administrativ se bucură de prezumţia de legalitate, care la rândul său se bazează pe
prezumţia autenticităţii şi a veridicităţii.
Principiul legalităţii actelor administrative presupune atât ca autorităţile administrative să
nu încalce legea, cât şi ca toate deciziile lor să se întemeieze pe lege. El impune, în egală măsură,
ca respectarea acestor exigenţe de către autorităţi să fie în mod efectiv asigurată.
Prin urmare, în procesul executării din oficiu a actelor administrative trebuie asigurate un
anumit echilibru şi anumite garanţii de echitate pentru particulari, întrucât acţiunile autorităţilor
publice nu pot fi discreţionare, iar legea trebuie să confere individului o protecţie adecvată
împotriva arbitrariului.
Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca
fiind în realitate un instrument eficient procedural aflat la îndemâna instanţei de judecată, pentru
a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil că atâta timp cât autoritatea publică
sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor
vizaţi.
În considerarea celor două principii incidente în materie, al legalităţii actului
administrativ şi al executării acestuia din oficiu - suspendarea executării constituie o situaţie de
excepţie, aceasta putând fi dispusă numai în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege, iar
în speţă, sunt date aceste condiţii.
În primul rând, Decizia de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de
persoanele juridice nr.9859676654 din 3.05.2016 şi Decizia referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii nr.98596/6855 din 3.05.2018, prin care reclamantei i s-a impus suma debit total în
cuantum de 7.167.979,48 lei, din care debit de 4.575.534,00 (impozit pe clădiri şi teren - anii
2013-2018), majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de lei,
2.612.445,48 lei, a căror suspendare a executării o solicită reclamanta, reprezintă acte
administrative în înţelesul art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, la data scadenţei obligaţiilor
de plată stabilite în sarcina reclamantei urmând a fi pusă în executare, fiind expus riscului
executării silite înainte de a fi verificate pe fond apărările din cadrul contestaţiei administrative
şi, în ipoteza respingerii contestaţiei, înainte ca instanţa de contencios să verifice aceste apărări.
De altfel, a fost declanşată şi executarea silită împotriva reclamantei, prin emiterea
actelor de executare întocmite de intimată, respectiv somaţia nr.71482/178588 din 18/06/2018 şi
titlul executoriu nr.71483/178588 din 18/06/2018, prin care acesteia i s-a impus suma debit total
în cuantum de 7.187.979,48 lei, din care debit de 4.575.634,00 (impozit pe clădiri şi teren - anii
2013-2018) majorări de întârziere (fără menţiunea Titlului executoriu) în cuantum de
2.612.445,48 lei.
Deşi în cadrul raporturilor de drept fiscal dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia corelativă
se nasc în momentul în care se constituie baza de impunere care le generează, nu există nici o
justificare rezonabilă şi serioasă pentru care organul fiscal şi contribuabilul să nu-şi dispute
pretenţiile reciproce pe picior de egalitate.
Dacă instanţa va admite că este obiectiv justificată îndreptăţirea organului fiscal de a o
executa silit pe reclamantă, înainte ca într-un litigiu de contencios administrativ-fiscal să se
stabilească existenţa şi întinderea obligaţiilor acestei de plată eventuale, rezultă că şansele
reclamantei de a-şi dovedi pretenţiile, respectiv inexistenţa datoriei fiscale, ar fi reduse la zero,
iar prin aceasta s-ar crea o discriminare cât priveşte poziţia procesuală a reclamantei în raport cu
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poziţia organului fiscal, cu consecinţa încălcării dreptului de proprietate asupra bunurilor din
patrimoniul reclamantei (care este iminent că vor fi executate silit), ceea ce art. 14 din Convenţie
şi art. 1 din Protocolul Adiţional 1 la Convenţie interzic.
Aşa fiind, având în vedere şi principiul proporţionalităţii, consacrat de art. 5 din TCE, ca
principiu general al dreptului comunitar (din care derivă echilibrarea intereselor părţilor - organ
fiscal şi contribuabil), reclamanta a apreciat că este pe deplin justificată cererea de suspendare.
A apreciat reclamanta, pe de altă parte, că există argumente juridice aparent valabile de
natură a justifica temporizarea executării actului administrativ-fiscal menţionat în petit şi care
pun, aparent, sub semnul îndoielii legalitatea acestuia, aşa cum reiese din următoarele
argumente:
În ceea ce priveşte prevenirea unei pagube iminente, reclamata a arătat că prin actul
administrativ contestat, odată intrat în circuitul fiscal, îi va fi afectată în mod considerabil viaţa şi
activitatea, debitul stabilit fiind semnificativ de 7.187.979,48 lei în raport cu posibilităţile
financiare actuale ale reclamantei, iar până la o finalizare pe fond a dosarului aceasta se află în
imposibilitate de a mai achita obligaţiile faţă de ceilalţi creditori.
A mai arătat reclamanta că un organ fiscal necompetent teritorial cu privire la emiterea
deciziilor de impunere, nu poate fi competent cu privire la emiterea titlurilor executorii în cadrul
procedurii executării silite.
În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1, 8, 15 din Legea nr.
554/2004.
În susţinerea cererii sale, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.
Prin întâmpinarea depusă la data de 03 august 2018 pârâţii au solicitat respingerea cererii
de suspendare ca nefondată, în baza următoarelor argumente:
Împotriva reclamantei, organul fiscal din cadrul instituţiei pârâte a emis la data de
03.05.2018 două acte administrativ fiscale, respectiv: Decizia de impunere pentru anii 20132018 nr. 98596/6654 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane juridice, care
înscria pentru reclamantă impozite pentru clădiri şi teren exemplificate pentru fiecare an din
perioada nominalizată şi Decizia nr. 98596/6655 referitoare la obligaţiile de plată accesorii care
înscrie pentru reclamantă accesorii sub forma majorărilor în cuantum total de 2.565.780,95 lei.
La data de 15.05.2018 reclamanta a formulat Contestaţia nr. 101878 în care a solicitat
anularea acestui debit, soluţionată prin Dispoziţia de Primar nr. 1695/22.05.2018.
Prin prezenta cerere de chemare în judecată reclamanta solicită suspendarea de urgenţă a
celor două acte administrativ-fiscale în temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.
În ceea ce priveşte „urgenţa” măsurii solicitată de reclamantă a solicitat a se observa că
deciziile de impunere a căror anulare se solicită au fost puse deja în executare prin emiterea
actelor de executare, respectiv somaţia contestate de reclamantă în cadrul dosarului de judecată
nr. 461/39/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Suceava.
Din dispoziţiile art. 14, cât şi din cele generale ale Legii nr. S54/2004 rezultă că
suspendarea executării unui act administrativ este o măsură excepţională care poate surveni
exclusiv atunci când acest lucru este prevăzut expres în lege - suspendarea de drept ope legis ori, când sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege - suspendarea la cererea
persoanei vătămate.
Într-adevăr, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „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”. Deci, cu alte cuvinte, un act administrativ va putea fi suspendat
din executarea sa numai în situaţia în care instanţa va constata în mod temeinic îndeplinirea
cumulativă a celor două condiţii: existenţa unui caz bine justificat şi necesitatea evitării unei
pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat.
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A - Noţiunea de caz bine justificat a fost definită la art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr.
554/2004, ca fiind acele împrejurări legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să
creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ.
În jurisprudenţa sa constantă, Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi a
reţinut că pentru conturarea cazului temeinic justificat care să impună suspendarea unui act
administrativ, instanţa nu trebuie să procedeze la analizarea criticilor de nelegalitate pe care se
întemeiază însăşi cererea de anulare a actului administrativ, ci trebuie să-şi limiteze verificarea
doar la acele împrejurări vădite de fapt şi/sau de drept care au capacitatea să producă o îndoială
serioasă asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act administrativ.
Astfel de împrejurări vădite, de fapt sau/şi de drept care sunt de natură să producă o
îndoială serioasă cu privire la legalitatea unui act administrativ au fost reţinute de Înalta Curte ca
fiind: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea
competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate
neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului
administrativ în calea recursului administrativ.
Raportat la toate aceste susţineri de mai sus, a apreciat că în cauză nu este dată
îndeplinirea condiţiei „cazului bine justificat” având în vedere că în motivarea îndeplinirii acestei
condiţii reclamanta invocă trei neregularităţi ale actului de autoritate, respectiv: în principal,
faptul că nu deţine bunuri în U.A.T. B., organul fiscal din instituţia pârâtă nu are competenţă
teritorială în stabilirea sarcinilor fiscale, competenţa aparţinând organului fiscal de la sediul
social al persoanei juridici, iar în motivarea pagubei iminente, reclamanta invocă perturbarea
activităţii sale prin punerea în executare a deciziilor a căror anulare o solicită.
Faţă de toate motive invocate de reclamantă prin cererea de chemare în judecată a
solicitat a se observa că situaţia de fapt existentă este mult mai simplă, în sensul că, datorită
existenţei unor imobile aparţinând reclamantei pe teritoriul U.A.T. B., organul fiscal din cadrul
instituţiei pârâte, în virtutea rolului său activ stabilit de legiuitor faţă de obligaţia de determinare
a bunurilor impozabile pe raza unităţii administrativ teritoriale, în baza prevederilor art. 58 din
Codul de procedură fiscală a solicitat punctul de vedere al O.C.P.I. B. faţă de situaţia bunurilor
reclamantei. Prin adresa nr. 4431/21.03.2018 (anexa 5) înregistrată în instituţia pârâtă cu nr.
90014/23.03.2018 O.C.P.I. se aduce la cunoştinţă situaţia bunurilor imobile deţinute de
reclamantă pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale a Municipiului B., conform extraselor de
carte funciară anexate. După cum se poate observa din adresa O.C.P.T. B. reclamanta figurează
ca proprietar asupra terenului arabil în suprafaţă de 1.197 mp înscris în C.F. nr. 34270, asupra
construcţiilor nr. cadastral 40957-C1. 40957-C2 şi 40957-C3 din CFE nr. 40957 B. şi asupra
construcţiilor cu nr. cadastral 40958-C5 şi 40958-C6 din CFE 40938 B.
Având în vedere această stare de fapt, la data de 28.03.2018 organul fiscal din cadrul
Municipiului B. a emis adresa nr. 92754 prin care a invitat reclamanta la sediul instituţiei în
vederea clarificării acestei situaţii. În lipsa unor clarificări din partea reclamantei, la data de
03.05.2018, în temeiul prevederilor art. 95 alin. 2 din Codul de procedură fiscală a fost emisă
Decizia de impunere nr. 98596/6654 pentru stabilirea obligaţiilor fiscale. Actul administrativ
fiscal a fost emis în baza atributului conferit organului fiscal de către legiuitor la art. 95 alin. (1)
din Codul de procedură fiscală. Având în vedere lipsa de reacţie a reclamantei faţă de invitaţia
organului fiscal de clarificare a situaţiei sale fiscale, s-a procedat la stabilirea din oficiu a
obligaţiilor fiscale în baza prevederilor art. 107 din Codul de procedură fiscală.
În ceea ce priveşte elementul fundamental al apărării reclamantei faţă de împrejurarea că
nu deţine bunuri în U.A.T. B., a solicitat a se observa că O.C.P.I. B. atestă prin înscris, inclusiv
extras carte funciară, că reclamanta deţine bunuri imobile (teren şi construcţii) pe raza U.A.T. B.
Faţă de excepţia necompetenţei organului fiscal din cadrul Municipiului B. de a întocmi
acte de impunere faţă de reclamantă, a solicitat a se observa că această apărare nu poate fi
primită, în condiţiile în care:
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- potrivit dispoziţiilor art. 455 din Codul fiscal, alin. 1 şi 3, orice persoană care are în
proprietate o clădire, datorează impozit pentru clădire, iar acesta se face venit la bugetul local al
municipiului unde este situat terenul;
- potrivit dispoziţiilor art. 463 din Codul fiscal, alin. 1 şi 3, orice persoană care are în
proprietate un teren, datorează impozit pentru teren, iar acesta se face venit la bugetul local al
municipiului unde este situat terenul;
- potrivit art. 494 Cod fiscal, „(1) Impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere,
precum şi amenzile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale al unităţilor
administrativ-teritoriale.
(2) Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă.
(3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.”
In plus, la articolele 37 şi 38 Cod procedură fiscală este reglementată expres competenţa
generală şi teritorială a organului fiscal central, în sensul că „Administrarea creanţelor fiscale
datorate bugetului local, inclusiv a impozitului pe profit care se face venit la bugetul local,
potrivit Codului fiscal, se realizează prin organul fiscal local, cu excepţia cazului când prin lege
se prevede altfel” şi „Administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului local al unei
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se realizează prin organul fiscal local al respectivei
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia cazului când prin lege se prevede
altfel”. Rezultă clar, fără dubiu, că taxele şi impozitele pentru clădiri şi teren sunt datorate către
bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia sunt situate bunurile impozabile. A
se stabili altfel, prin aplicarea prevederilor invocate de către reclamantă, s-ar ajunge la situaţia
absurdă ca o unitate administrativ teritorială să perceapă taxe şi impozite pentru bunuri imobile
situate în altă unitate administrativ teritorială.
B. Faţă de cea de-a II a condiţie ce se impune a fi îndeplinită pentru a admite suspendarea
unui act administrativ, din dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. ş) din lege, rezultă că noţiunea de
pagubă iminentă are în vedere producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau
imposibil de reparat, condiţie inexistentă în cazul de faţă.
Iminenţa producerii unei pagube nu se prezumă, ci trebuie dovedită de persoana lezată,
îndeplinirea condiţiei referitoare la paguba iminentă presupune administrarea de dovezi care să
probeze iminenţa producerii pagubei invocate, sub acest aspect fiind lipsite de relevanţă simplele
afirmaţii făcute de reclamantă.
Faţă de argumentele mai sus invocate a apreciat că în cauză nu este dat motivul cazului
bine justificat pentru a dispune suspendarea actelor administrativ fiscale numite de reclamantă şi
în contextul în care aceste acte au fost deja puse în executare prin emiterea somaţiei de plată şi a
titlului executoriu ce sunt contestate în dosarul aflat pe rolul Curţii de Apel Suceava, motiv
pentru care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.
Prin notele de şedinţă, depuse la data de 07 august 2018, reclamanta a menţionat că
eronat susţin pârâţii că OCPI B. ar fi comunicat prin adresa nr. 4431/21.03.2018 că reclamanta
are imobile pe teritoriul UAT B., conform extraselor CF anexate.
Ori, OCPI prin adresa nr. 4431/21.03.2018 a precizat că reclamanta deţine imobile
înscrise în CFE 14072 C., 14073 C., 34270 B., CFE 40957 pentru construcţiile C1, C2, C3. CFE
40958 pentru construcţiile C5, C6, iar nu că reclamanta are imobile pe teritoriul UAT B.
Pârâţii susţin că s-au modificat limitele teritoriale între UAT B. şi UAT C., în baza PV nr.
4126/6.08.2009 (delegaţii comunei E. şi mun. B.) de recunoaştere reciprocă a hotarului,
(respectiv conform argumentelor din S.c. nr. 425/22.04.2016 a Tribunalului Suceava, în
.../86/2013), unde s-ar afla bunuri impozabile aparţinând reclamantei SC A. SRL, însă această
afirmaţiei este străină de obiectul cauzei.
Reclamanta a apreciat că nu s-au modificat limitele teritoriale dintre UAT B. şi alte UATuri din județ, soluţia reprezentaţilor UAT-urilor/ instanţei materializând doar o operaţiune
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tehnică, documentaţiile cadastrale cuprinse în dosarul de delimitare, care a fost finalizat fie prin
semnarea procesului-verbal de delimitare a hotarelor, fie prin hotărârea judecătorească care
tranşează neînţelegerile dintre vecini la stabilirea liniei de hotar, reprezentând operaţiuni
prealabile, pur tehnice, efectuate în vederea delimitării teritoriale, care se efectuează printr-un act
normativ. Ca urmare, soluţia dată în dosarul nr. .../86/2013 vizează, în limitele de competenţă
generală a instanţelor, doar identificarea hotarelor existente dintre unităţile administrativ
teritoriale a UAT B.şi UAT C., aşa cum se regăsesc în partea descriptivă a Legii nr. 2/1968, act
pe baza căruia a fost întocmit şi raportul de expertiză în cauza respectivă, nu şi stabilirea de noi
limite administrative, astfel cum interpretează municipiul B. prin Primar, prin includerea în
limitele sale teritoriale a unei suprafeţe de teren ce se află în limitele teritoriale ale altei unităţi
administrative.
Dacă această operaţiune reprezintă în fapt o modificare a acestor limite, modificarea nu
poate avea loc decât prin lege.
Pentru aceste motive, a solicitat admiterea acţiunii.
Prin concluziile scrise depuse la data de 21 septembrie 2018 pârâtul a arătat că împotriva
reclamantei din prezenta cauză, organul fiscal din cadrul instituţiei pârâte a emis la data de
03.05.2018 două acte administrativ fiscale, respectiv: Decizia de impunere nr. 98596/6654
pentru anii 2013-2018 privind stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoane juridice, care
înscria pentru reclamantă impozite pentru clădiri şi teren exemplificate pentru fiecare an din
perioada nominalizată şi Decizia nr. 98596/6655 referitoare la obligaţiile de plată accesorii care
înscrie pentru reclamantă accesorii sub forma majorărilor în cuantum total de 2.565.780,95 lei.
Verificarea stării de fapt a contribuabilului contestator a fost realizată de organul fiscal în
baza prevederilor art. 7 alin. 3 Cod procedură Fiscală.
Având în vedere faptul că:
- La nivelul anului 2011 SC A. SRL a înregistrat în instituţia pârâtă o declaraţie de
impunere, arătând că deţine bunuri impozabile pe teritoriul UAT B.;
- Este de notorietate faptul că persoana juridică reclamantă în prezentul dosar deţine
clădiri pe Şos. B.- F. km 3;
- Toate persoanele juridice care deţin bunuri în această zonă achită impozit la Primăria
Municipiului B.,
În virtutea rolului său activ, coroborat cu dispoziţiile art. 58 Cod Procedură Fiscală, la
data de 16.03.2018, cu adresa 86962 (anexa), serviciul de specialitate din cadrul instituţiei pârâte
a solicitat de la OCPI B. informaţii asupra bunurilor imobile deţinute de reclamantă.
Din Adresa OCPI B. reclamanta figurează ca proprietar asupra terenului arabil în
suprafaţă de 1.197 mp înscris în CF nr. 34270 şi asupra construcţiilor nr. cadastral 40957-C1,
40957-C2 şi 40957-C3 din CFE nr. 40957 B.şi asupra construcţiilor cu nr. cadastral 40958-C5 şi
40958-C6 din CFE 40958 B.
În ceea ce priveşte elementul fundamental al apărării reclamantei faţă de împrejurarea că
nu deţine bunuri în UAT B., a solicitat a se reţine că singura instituţie abilitată să confirme sau
infirme această susţinere, respectiv OCPI B. atestă prin înscris, inclusiv extras carte funciară, că
reclamanta deţine bunuri imobile (teren si construcţii) pe raza UAT B.
A mai arătat pârâtul că taxele şi impozitele pentru clădiri şi teren sunt datorate către
bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia sunt situate bunurile impozabile. A
se stabili altfel, prin aplicarea prevederilor invocate de către reclamantă, s-au ajunge la situaţia
absurdă ca o unitate administrativ teritorială să perceapă taxe şi impozite pentru bunuri imobile
situate pe raza unui alt UAT.
În ceea ce priveşte existenţa unui conflict asupra limitelor teritoriale ce ar exista - în
viziunea reclamantei, între UAT B. şi UAT C., a solicitat a se observa că un asemenea conflict
nu există. În acest sens, a fost depusă la dosarul cauzei Decizia Curţii de Apel Suceava nr.
5008/2011 prin care a fost modificată Sentinţa nr. 4152/2011 a Tribunalului Suceava.
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Prin procesul verbal din data de 23.02.2011, încheiat între aceleaşi unităţi administrativ teritoriale s-a stabilit linia de hotar dintre Municipiul B. şi Comuna C..
Aşa cum se poate observa din cele două procese verbale încheiate între reprezentanţii
celor două unităţi administrative, nu au apărut niciun fel de modificări în privinţa hotarului dintre
Municipiul B. şi Comuna C..
De asemenea, din planurile de situaţie depuse la dosar rezultă că terenul şi clădirea
societăţii reclamante se află pe teritoriul administrativ al Municipiului B., b-dul S.
Ambele instanţe au reţinut că limitele teritoriale dintre B. şi C. nu au suferit modificări şi
că, bunurile reclamantei, faptic sunt situate pe teritoriul UAT B. Singura diferenţă a constat în
interpretarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 215/2001, în sensul că, instanţa de recurs a
apreciat că delimitarea teritorială se poate realiza exclusiv prin lege, procesul verbal întocmit
între părţi, deşi atestă o stare de fapt reală, nu produce efecte decât după emiterea unui act
normativ de promovare a hărţii în format digital, instanţa stabilind competenţa de impozitare în
favoarea UAT C. Legat de această reţinere, a solicitat a se observa că nu mai este de actualitate,
în lumina ultimilor modificări ale Legii nr. 7/1991, întrucât în baza modificărilor Legii
cadastrului rezultă că procesele verbale, precum cele reţinute în sentinţele despre care s-a făcut
anterior vorbire sunt valabile şi oficiale, existând pentru ANCPI obligaţia introducerii lor în
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Pentru aceste motive, a solicitat menţinerea actelor administrativ-fiscale contestate şi
respingerea cererii de anulare ca nefondată.
Analizând cererile reunite, faţă de înscrisurile aflate la dosar, susţinerile părţilor şi
dispoziţiile legale aplicabile, se constată că prin decizia de impunere nr. 98596/6654/03.05.2018
şi decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr. 98596/6655/03.05.2018 s-a stabilit în
sarcina reclamantei SC A. SRL obligaţia suplimentară de plată a sumei de 4.733.473,00 lei
impozit pe teren şi clădiri, precum şi a sumei de 2.566.690,14 lei majorări de întârziere.
Prin dispoziţia nr. 1695/22.05.2018 contestaţia administrativă formulată de societate a
fost respinsă ca neîntemeiată faţă de dispoziţiile art. 95 alin. 2, art. 107 alin. 1 şi 3, art. 58 alin. 1
şi 2, art. 183 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, drept care aceasta şi-a exercitat dreptul de a supune
atenţiei instanţei de contencios administrativ legalitatea actelor administrative indicate, solicitând
totodată şi suspendarea executării acestora în temeiul art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004.
În esenţă reclamanta invocă în apărare că bunurile imobile proprietatea sa nu se află pe
raza teritorială a UAT B., ci a UAT C., în favoarea căreia a achitat taxele şi impozitele pe clădiri
şi teren, sens în care invocă lipsa de competenţă a organului fiscal local de a emite decizia de
impunere, prevalându-se de efectele substanţiale ale deciziei nr. 5008/05.12.2011 pronunţată în
d.nr. .../86/2011 de Curtea de Apel Suceava, precum şi de jurisprudenţa CCR pronunţată în cauze
care au avut ca obiect soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiile art. II teza
finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea OUG nr. 64/2010 privind modificarea şi
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
Pe de altă parte, pârâţii invocă competenţa organelor fiscale a UAT B. în temeiul art. 37
şi 38 din Legea nr. 207/2015, susţinând plasarea imobilelor pe raza teritorială a municipiului B.,
astfel cum rezultă din extrasele de carte funciară anexate adresei OCPI nr. 4431/21.03.2018.
Curtea începe prin a observa caracterul lacunar al actelor administrativ fiscale contestate,
precum şi insuficienţa apărărilor formulate, care a creat dificultăţi în înţelegerea situaţiei de fapt
pe care se grefează raportul juridic dedus judecăţii, împrejurări asupra cărora se va reveni după
analizarea, cu titlu de principiu, a chestiunii privind competenţa de emitere a actelor atacate,
decisiv invocată de către reclamantă.
Astfel, într-o jurisprudenţă constantă (exemplificativ deciziile nr. 21/21.01.2014,
414/15.10.2013, 462/14.11.2013 şi nr. 393/01.10.2013) Curtea Constituţională a constatat că prin
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 legiuitorul a urmărit formarea unui
sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe
întreg teritoriul ţării, prin cadastru realizându-se, potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 7/1996,
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identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi
reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, în scopul asigurării publicităţii drepturilor
reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor
raporturi juridice, prin cartea funciară.
Curtea Constituţională a reţinut că, prin ordin al prefectului, este instituită o comisie de
delimitare a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, care, în baza reprezentărilor grafice ale
limitelor unităţilor administrativ-teritoriale şi ale limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, [...] întocmeşte
procesele-verbale de delimitare a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 11 alin. (4) din lege, în cazul în care reprezentanţii unităţilor administrativteritoriale învecinate recunosc reciproc hotarele, astfel cum acestea au fost delimitate şi marcate
de către comisia de delimitare, în baza lucrărilor tehnice de cadastru, acestea rămân definitive şi
reprezintă limitele oficiale ale respectivei unităţi administrativ-teritoriale. În caz contrar, şi
anume atunci când procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost
semnate cu obiecţiuni de membrii comisiei de delimitare, art. II din Legea nr. 133/2012 [...]
instituie atribuţia prefectului de a iniţia concilieri asupra documentaţiei de delimitare, iar atunci
când acestea nu se finalizează cu semnarea proceselor-verbale de delimitare a hotarelor, prefectul
sesizează instanţa de contencios administrativ cu acţiunea în stabilirea hotarelor unităţii
administrativ-teritoriale.
În continuare, Curtea Constituţională a motivat că aceste două modalităţi prin care se
ajunge la întocmirea documentaţiei tehnice cadastrale, documentaţie ce se concretizează în
dosarul de delimitare, constituie operaţiuni tehnice de identificare a hotarelor a două unităţi
administrativ-teritoriale, pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice şi
noilor măsurători cadastrale, operaţiuni care sunt prealabile măsurii legislative prin care se
delimitează teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi nu se confundă cu aceasta.
De altfel, s-a reţinut că aceeaşi concluzie se impune şi din interpretarea sistematică a
prevederilor art. 11 din Legea nr. 7/1996, legiuitorul făcând distincţie între operaţiunea de
delimitare şi marcare a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 11 alin. (3),
pe de o parte, şi modificarea, prin lege, a limitelor teritoriale ale unităţilor administrativteritoriale, pe de altă parte, prin precizarea expresă inserată în cuprinsul art. 11 alin. (7) din
acelaşi act normativ.
În acest context, Curtea Constituţională a apreciat că „distincţia dintre aceste două
operaţiuni este esenţială, deoarece delimitarea şi marcarea hotarelor reprezintă operaţiunea
tehnică de materializare la teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile
prevăzute de lege sau de actele administrative cu caracter normativ date în aplicarea acesteia,
[...] în timp ce modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale este
măsura legislativă care priveşte exclusiv înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor
administrativ-teritoriale.”
În concluzie, aşa cum rezultă din considerentele deciziilor Curţii Constituţionale,
operaţiunea tehnică de delimitare a hotarelor potrivit documentaţiei cadastrale trebuie urmată de
măsura legislativă de delimitare a teritoriului, numai atunci având loc reorganizarea teritorială a
unităţilor administrativ – teritoriale.
La originea litigiului stă faptul că o parte din clădirile şi terenul deţinute de SC A. SRL se
află situate într-o zonă aflată la limita teritorială dintre comuna C. şi municipiului B.
Deşi societatea se afla în administrarea fiscală a comunei C., în anul 2011 organele
fiscale locale din cadrul Primăriei B. au constatat că imobilele se află pe teritoriul administrativ
al municipiului potrivit limitei teritoriale recunoscute prin procesul verbal încheiat la 23.02.2011
de comisia de delimitare a celor două unităţi administrativ - teritoriale, sens în care au emis
decizia de impunere nr. 83654/31.03.2011, care a fost anulată irevocabil prin decizia nr.
5008/05.12.2011 a Curţii de Apel Suceava.
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Prin această hotărâre, invocată cu putere de lucru judecat de reclamantă, s-a reţinut că
„Legea ce a stabilit limita teritorială a celor două localităţi în speţă şi care vizează legala
competenţă fiscală a pârâtei, este Legea nr.2/1968.
Procesul verbal din 23.02.2011 menţionat de pârâtă ca fiind documentul legal prin care
limita teritorială ar fi fost modificată, reclamanta intrând în raza de activitate a sa, nu este de
natură a face dovada legalităţii a acestei schimbări, peste prevederile Legii nr.2/1968 şi situaţia
prevăzută de Legea nr.215/2001 – art.22.
De altfel, însuşi Registrul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin adresa
comunicată reclamantei, comunică situaţia că procesul verbal încheiat, deşi certifică o situaţie
reală în teren, limită recunoscută conform acestuia nu produce efecte decât după emiterea unui
act normativ de promovare a hărţii în format digital cu limitele administrativ - teritoriale ale
României“.
Cum acest act normativ nu a fost emis, este evident că în speţă limita teritorială între
localităţi nu a fost modificată, competenţa de a emite acte fiscale pentru reclamantă aparţinând
în cauză Primăriei Comunei C. şi nu Primăriei Municipiului B., conform prevederilor art.33
Cod procedură fiscală.”
De altfel, concluzia potrivit căreia nici comisia de delimitare şi nici instanţa de contencios
administrativ sesizată de prefect nu se substituie Parlamentului, care, în calitatea sa de unică
autoritate legiuitoare a ţării, este singurul abilitat să legifereze cu privire la delimitarea teritorială
sau modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, se
desprinde şi din consideraţiile Curţii Constituţionale, a cărui raţionament a fost anterior expus.
Prin urmare, în acord cu cele stabilite prin decizia nr. 5008/05.12.2011 şi hotărârile CCR,
trebuie să se admită că autorităţile municipiului B.nu puteau pretinde taxe şi impozite de la SC
A. SRL exclusiv în temeiul procesului verbal de delimitare.
Însă, prin Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
98/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 399/26.05.2017, la art. 11 din Legea nr. 7/1996 s-a
introdus aliniatul 8 ind. 1 conform căruia „Până la aprobarea delimitării unităţilor administrativteritoriale prin lege, în cazul în care limitele acestora sunt stabilite prin procese-verbale de
delimitare, procese-verbale de conciliere sau, după caz, prin hotărâri judecătoreşti definitive,
aceste limite devin oficiale şi Agenţia Naţională are obligaţia de a le introduce în sistemul
integrat de cadastru şi carte funciară, dispoziţiile alin. (16) fiind aplicabile.”
Rezultă aşadar că, din voinţa legiuitorului, începând cu intrarea în vigoare a art. 11 alin. 8
ind. 1 se poate discuta de caracterul obligatoriu al limitelor teritoriale recunoscute prin procesul
verbal de delimitare, cu toate consecinţele care decurg de aici, inclusiv cele fiscale.
Acesta este motivul pentru care OCPI B. a înfiinţat noi cărţi funciare ca urmare a
modificării limitelor teritoriale dintre UAT B. şi UAT C., eliberând extrasele CF de care se
prevalează pârâţii. Tot din acest motiv şi instanţa, deşi confirmă argumentele reclamantei extrase
din interpretarea deciziilor CCR şi a prezumţiei de adevăr ce rezidă din considerentele deciziei
nr. 5008/05.12.2011 a Curţii de Apel Suceava, constată că începând cu 29.05.2017 limitele
stabilite prin procese-verbale de delimitare au devenit oficiale, urmând a produce efecte până la
aprobarea delimitării prin lege.
Stabilind data de 29.05.2017 ca fiind ce de la care municipiul B. putea pretinde achitarea
taxelor şi impozitelor locale reclamantei SC A. SRL, Curtea urmează a analiza în continuare
legalitatea actelor atacate pentru perioada ulterioară, 29.05.2017 – 31.12.2018.
Conform art. 95 din Legea nr. 207/2015 decizia de impunere se emite de organul fiscal
competent ori de câte ori acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei
verificări documentare, a unei inspecţii fiscale ori a unei verificări a situaţiei fiscale personale,
efectuate în condiţiile legii. Totodată, potrivit art. 97 decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe
lângă elementele prevăzute la art. 46, şi tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi
cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă, cu precizarea suplimentară că la art. 46,
printre altele, se enumeră menţiunile privind motivele de fapt şi temeiul de drept.
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Or, verificând decizia de impunere nr. 98596/6654/03.05.2018 prin prisma elementelor
de conţinut notate anterior se observă că nu sunt identificate bunurile impozabile, nu este
consemnată baza de impozitare şi nu este individualizat cuantumul fiecărei creanţe, lipsind total
motivele de fapt şi temeiul de drept, iar aceasta în condiţiile în care emiterea actului nu a fost
precedată de efectuarea unei inspecţii fiscale şi emiterea unui raport de inspecţie fiscală. În
aceste condiţii se poate înţelege de ce reclamanta nu a fost în măsură să invoce apărări coerente
în afară de lipsa de competenţă şi dubla impunere la care se pretinde a fi supusă prin emiterea
concurentă de decizii de impunere şi de către UAT C. cu privire la aceleaşi clădiri şi terenuri.
Aşa fiind, cum cerinţa motivării actului este de esenţa dreptului administrativ, decizia de
impunere este nelegală şi pentru perioada ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 111/2017,
lacunele de conţinut împiedicând exerciţiul efectiv al dreptului la apărare, precum şi efectuarea
controlului de legalitate din moment ce nu se poate face legătura între imobilele la care se referă
extrasele CF invocate de pârâte şi creanţa global calculată şi nici nu se poate stabili pretinsa
menţinere a aceloraşi imobile pe rolul fiscal a UAT C., care de asemenea a emis decizii de
impunere, neanulate, cu privire la clădiri şi teren situate pe B-dul S. Şos. B.– F.
Faţă de cele ce preced, văzând prevederile art. 49 rap. la art. 38, 46, 95, 97 din Legea nr.
207/2015 şi art. 18 din Legea nr. 554/2004, Curtea va anula decizia de impunere nr. 98596/
6654/03.05.2018, ca de altfel şi decizia referitoare la obligaţii fiscale accesorii nr. 98596/
6655/03.05.2018, care rămâne fără temei juridic prin infirmarea creanţei principale.
În ceea ce priveşte suspendarea executării celor două decizii, Curtea observă că existenţa
cazului bine justificat rezultă din considerentele anterioare, fiind lipsită de interes analizarea
separată a condiţiei de aparenţă, care, faţă de soluţia la care în fond, este în mod cert îndeplinită.
Totodată, faţă de înscrisurile contabile din care rezultă situaţia financiară a societăţii,
datoriile curente şi numărul de angajaţi, raportat la cuantumul însemnat a sumelor pretinse şi a
apărării societăţii care susţine că a achitat taxe şi impozite pe aceleaşi bunuri în temeiul actelor
administrative emise de UAT C., Curtea consideră îndeplinită şi condiţia pagubei iminente, sens
în care va admite cererea de suspendare formulată în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 şi va
suspenda executarea deciziei de impunere nr. 98596/6654/03.05.2018 şi deciziei referitoare la
obligaţii fiscale accesorii nr. 98596/6655/03.05.2018 până la soluţionarea definitivă a cauzei.
În final, din moment ce instanţa de contencios administrativ a fost deja sesizată cu acţiune
în anularea actelor, pronunţând totodată suspendarea executării acestora în temeiul art. 15,
rezultă că cererea formulată în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 a rămas fără obiect.
11. Decizie de atragere a răspunderii. Subzistenţa obiectului şi interesul
reclamantului de a ataca această decizie indiferent de realizarea creanţei în cauză prin
executarea din partea celorlalţi codebitori. Aprecierea relei - credinţe a acestuia după data
la care a operat prescripţia executării silite
Rezumat:
Obiectul şi interesul reclamantului subzistă în formularea contestaţii indiferent de
realizarea creanţei în cauză prin executarea din partea celorlalţi codebitori, cât timp, chiar
ridicate fiind celelalte măsuri de executare silită şi asiguratorii, aşa-zisa scădere din evidenţele
fiscale a deciziei de atragere a răspunderii nu echivalează cu anularea acesteia, iar
nelegalitatea şi consecinţele ei putând subzista şi pentru viitor, şi putând astfel, fonda,
vătămarea reclamantului şi interesul în a formula acţiunea îndreptată împotriva deciziei.
Urmare a operării prescripţiei şi transformării obligaţiei într-una imperfectă, se poate susţine
încetarea condiţiei relei – credinţe a reclamantului după data operării prescripţiei, şi anterior
astfel, emiterii deciziei de atragere a răspunderii.
(Decizia nr. 2849 din 8.10.2018, dosar nr. 2657/40/2017)
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Hotărârea:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal în data de 07.06.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu
pârâtele Direcţia Regională Generală a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B., a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr. 59380/13.12.2016, de
angajare a răspunderii solidare a reclamantului cu debitoarea Asociaţia Microregiunea C., şi a
Deciziei nr. 5221 din data de 15.03.2017, prin care s-a respins ca lipsită de interes contestaţia
formulată de reclamant împotriva Deciziei nr. 59380 din 13.12.2016. S-a solicitat desfiinţarea în
totalitate a acestor acte, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziilor şi obligarea
pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr. 130 din 2 februarie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu
cu pârâtele Direcţia Regională Generală a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B.; a anulat Decizia nr. 5221/15.03.2017 a D.R.G.F.P. şi, respectiv, Decizia
de angajare a răspunderii solidare nr. 59380/03/09 din 13.12.2016, emisă de A.J.F.P. B.; a
obligat pârâtele la plata cheltuielilor de judecată 50 lei.
Împotriva acestei sentințe a promovat recurs pârâta Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice B., criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.
În motivarea căii de atac promovate pârâta-recurentă a precizat că instanţa de fond în
mod greşit a admis contestaţia formulată de reclamantul A. anulând Decizia nr. 5221/ 15.03.2017
a D.G.R.F.P, respectiv Decizia de angajare a răspunderii solidare nr. 59380/03/09 din
13.12.2016, emisă de A.J.F.P.B., în condiţiile în care în cauză așa cum a arătat și pe fondul
cauzei, Decizia de atragere a răspunderii a fost scăzută din evidențele fiscale, iar măsurile de
executare silită au încetat prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii, ca urmare a achitării
obligaţiilor fiscale de către ceilalţi codebitori.
Astfel, suma de 3.153 lei reprezentând accesorii datorate de debitoarea insolvabilă
Asociaţia Microregiunea C. pentru care s-a emis Decizia de atragere a răspunderii solidare nr.
59380/03/09 din 13.12.2016 în sarcina contestatorului A., a fost stinsă ca urmare a măsurilor
asigurătorii instituite și împotriva celorlalţi codebitori, respectiv membrii fondatori ai Asociaţiei
Microregiunea C., astfel că la data de 27.02.2017 A.J.F.P .B. a recuperat în totalitate a creanţelor
fiscale datorate de debitoare. Ca urmare a recuperării integrale a creanţei în sumă de 3.153 lei,
A.J.F.P. B. a emis Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii aplicate reclamantului A.
înregistrată sub nr. 11434/03/61 din 28.02.2017 și Decizia de ridicare a măsurilor de executare
silită a sumelor datorate debitorului de către terţi nr. 11434/03/62 din 28.02.2017, comunicate
acestuia la data de 28.02.2017 prin adresa nr. 11434/03/63/BD.
Având în vedere recuperarea integrală a sumei de 3.153 lei reprezentând accesorii
datorate de debitoarea insolvabilă Asociaţia Microregiunea C., Comisia de analiză a soluţionării
contestaţiilor împotriva deciziilor de angajare a răspunderii solidare din cadrul D.G.R.F.P. Iași,
în mod corect a apreciat Decizia nr. 59380/03/09 din 13.12.2016 de atragere a răspunderii
solidare a persoanei fizice A. cu debitoarea Asociaţia Microregiunea C. ca rămasă fără obiect.
Aprecierea Comisiei de analiză a soluţionării contestaţiilor împotriva deciziilor de
angajare a răspunderii solidare din cadrul D.G.R.F.P. este temeinică și legală, având în vedere că
reclamantul A. nu a fost lezat în dreptul sau în interesul sau legitim prin decizia nr. 59380/03/09
din 13.12.2016 de atragere a răspunderii solidare cu debitoarea Asociaţia Microregiunea C.,
aceasta neproducând efecte.
A invocat art. 280 alin 1 din Legea nr. 207/2015, pct. 12.1 lit d din Ordinul MFP nr.
3741/2015 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr. 207/2015 și, în acest context Comisia în mod corect a arătat prin Decizia de
soluţionare a contestaţiei nr. 5221/15.03.2017, că analiza pe fond a aspectelor semnalate de
contestator, respectiv prescrierea sumei de 3.153 lei, rolul reclamantului în cadrul asociaţiei sau
existenţa relei credinţe, este lipsită de relevanţă, întrucât rămânerea fără obiect a Deciziei nr.
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59380/03/09 din 13.12.2016 are ca şi consecinţă firească faptul că acesta nu a fost lezat în
dreptul sau în interesul său legitim.
Chiar dacă suma pentru care iniţial s-a atras răspunderea solidară prin Decizia nr.
59380/03/09 din 13.12.2016, recuperată în totalitate prin aplicarea măsurilor asigurătorii asupra
codebitorilor reclamantului s-ar fi aflat în afara termenului de prescriere (prescripţie reţinută de
instanţă), a învederat că în conformitate cu prevederile art. 218 alin 2 din Legea nr. 207/2015
„sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de
prescripţie nu se restituie”.
Așa cum a arătat, în urma instituirii măsurilor asigurătorii împotriva codebitorilor
(membrilor fondatori) Asociaţiei Microregiunea C., au rezultat sume ce au fost distribuite în
contul obligaţiilor fiscale datorate de asociaţie astfel că în data de 27.02.2017 s-a recuperat în
totalitate creanţele fiscale, iar de la reclamant nu a fost încasată nici o sumă atât în urma
instituirii măsurilor asigurătorii sau prin plăţi voluntare iniţiate de acesta.
Aşadar, creanţa în sumă de 3.153 lei a fost achitată bugetului de stat de către ceilalţi
membri ai Asociaţiei Microregiunea C., iar măsurile de executare silită întreprinse de organul
fiscal împotriva contestatorului și a celorlalţi codebitori au încetat prin ridicarea măsurilor
asigurătorii și încetarea executării silite.
În ceea ce priveşte reţinerea instanţei de fond că în speţă se impune concluzia ca la data
emiterii deciziei contestate, organele fiscale nu mai deţineau o creanţă activă care să poată fi
transferată în sarcina reclamantului și că actele emise de organele fiscale nu au efect întreruptiv
de prescripţie, este eronată.
Dispozițiile art. 217 lit. d și art. 347 alin. 2 din Legea nr. 207 / 2015 reglementează că la
data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate pentru un contribuabil fără bunuri şi
venituri urmăribile se întrerupe termenul de prescripţie a dreptului organului de executare silită
de a cere executarea silită a creanţelor fiscale, or, în cauză după declararea insolvabilităţii la
02.06.2009, a debitoarei Asociaţia Microregiunea C. de către Administraţia Finanţelor Publice
Comunală D. și după preluarea dosarelor fiscale în luna august 2011, organele de executare din
cadrul A.J.F.P. B. au procedat ulterior la promovarea procedurii de angajare a răspunderii
solidare la plată a membrilor Asociaţiei Microregiunea C., potrivit prevederilor art. 27- 28 din
OG nr. 92/2003. În acest sens au fost notificaţi membrii fondatori ai asociaţiei prin emiterea şi
transmiterea notificărilor privind deschiderea procedurii de angajare a răspunderii solidare la
plata datoriilor debitoarei.
Reclamantul A. în calitate de membru în consiliul director al asociaţiei a fost notificat
despre deschiderea procedurii de angajare a răspunderii solidare prin Notificarea nr. 57451 din
28.05.2012, notificare ce a fost confirmată de acesta la data de 06.06.2012. Ca urmare a primirii
notificării reclamantul nu a formulat nici un punct de vedere și nici nu s-a prezentat la organul
fiscal pentru audiere și pentru a da lămuriri cu privire la obligaţiile fiscale înregistrate de
debitoare.
Întrucât ulterior comunicării primei notificări nu au fost efectuate plăţi voluntare de către
membrii asociaţi ai debitoarei și motivat de faptul că în urma cercetărilor efectuate au fost
identificate bunuri și venituri urmăribile ale membrilor fondatori, la data de 21.04.2016 s-a
procedat la transmiterea celei de-a doua notificări, inclusiv reclamantului, privind angajarea
răspunderii solidare la plată, potrivit dispozițiilor art. 25, 26 din Legea nr. 207/2015.
Notificarea privind exercitarea dreptului la audiere nr. 18660 /03/54 din 21.04.2016 a fost
transmisă prin poștă cu confirmare de primire ce a fost confirmată de către destinatar la data de
11.05.2016. La data de 26.04.2016 au fost instituite și măsuri asigurătorii asupra bunurilor și
veniturilor membrilor fondatori, în condiţiile prevederilor art. 213 din Legea nr. 207/2015,
coroborate cu prevederile pct. 2 OPANAF 2605/2010, pct. 2.1, lit. e.
Pentru reclamant au fost instituite măsuri asigurătorii prin Decizia de instituire a
măsurilor asigurătorii nr. 19430/03/02 din 26.04.2016, ce a fost comunicată prin poştă cu
confirmare de primire, fiind primită de acesta la data de 12.05.2016. Reclamantul a formulat
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răspuns la notificare prin care a arătat ca aportul acestuia a reprezentat un sprijin onorific pentru
asociaţie şi nu a deţinut niciodată o funcţie de conducere sau de reprezentare a asociaţiei şi
consideră că actele emise de ANAF, faţă de acesta în perioada 2007 - 2008, nu constituie acte de
executare propriu-zise şi nu au la bază un titlu de creanţă, motiv pentru care nu le poate aprecia
ca fiind acte de natură să întrerupă termenul de prescripţie, aceste motive fiind invocate şi în
cererea de chemare în judecată.
Referitor la perioada mandatului de membru în consiliul director al Asociaţiei,
reclamantul nu a susţinut cu documente, respectiv o nouă hotărâre a adunării generale, din care
să rezulte că nu mai îndeplineşte calitatea de membru în consiliul director. De altfel, nici unul
din membrii fondatori de la momentul constituirii entităţii nu au depus documente care să
clarifice modificări și /sau menţiuni aduse la Actul Constitutiv al Asociaţiei Microregiunea C., de
unde se desprinde concluzia că în fapt membrii fondatori de la momentul constituirii asociaţiei
au abandonat administrarea asociaţiei și respectiv exercitarea atribuțiunilor stabilite prin actul
constitutiv. Deşi aveau ca atribuţie și asigurarea evidenței contabile și înregistrarea la zi a
operaţiunilor financiar contabile, atribuție ce a fost abandonată în fapt, această constatare
susţinându-se prin faptul că nu au fost depuse raportările financiare anuale de la înființare așa
după cum a rezultat în urma accesării site-ului m.finante.ro, informaţii depunere bilanţuri.
Referitor la aportul contestatorului în cadrul asociaţiei cum că nu a deţinut o funcţie de
conducere sau de reprezentare, această afirmație este cel puţin contradictorie având în vedere
prevederile art. 27 din Actul constitutiv al Asociaţiei Microregiunea C., care arată care sunt
atribuțiile consiliului director.
Referitor la actele emise față de reclamant în perioada 2007-2008, a precizat că acestea
reprezentau titluri executorii emise pe numele debitoarei Asociaţia Microregiunea C., ce au avut
la bază declaraţiile depuse de reprezentanţii legali privind declararea impozitelor și contribuţiilor
de asigurări sociale pentru angajaţi și care nu au fost plătite la termenul scadent și nici ulterior.
Termenul de prescripţie a acestor creanţe a fost întrerupt prin constatarea și declararea
insolvabilităţii Asociaţiei Microregiunea C. de către organele fiscale de la fosta Administraţie a
Finanţelor Publice Comuna D., conform art. 217 lit. d din Legea nr. 207/2015.
În urma instituirii măsurilor asigurătorii împotriva codebitorilor (membrilor fondatori)
Asociaţiei Microregiunea C., au rezultat sume ce au fost distribuite în contul obligaţiilor fiscale
datorate de asociaţie astfel că în data de 27.02.2017, s-a reuşit recuperarea în totalitate a
creanţelor fiscale cu menţiunea că de la reclamantul A. nu s-a încasat nici o sumă de bani.
În urma recuperării sumei de la ceilalţi codebitori/ membri fondatori, Decizia de angajare
a răspunderii solidare la plată emisă pe numele reclamantului a fost scăzută din evidență pe
plătitor, prin borderou scădere nr. 11430/02/03/2017, aceasta neproducându-şi efectele.
În ceea ce priveşte Decizia de angajare a răspunderii, a arătat că aceasta este temeinică şi
legală fiind dată în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, fiind motivată atât
în fapt cât şi în drept.
În ceea ce priveşte reaua-credinţă, a învederat că aceasta este dovedită prin faptul că
reclamantul în calitatea sa de membru asociat în comitetul director al Asociaţiei Microregiunea
C. nu a asigurat fondurile băneşti disponibile pentru plata datoriilor față de bugetul general
consolidate, devenite certe, lichide și exigibile în baza declaraţiilor fiscale depuse la organul
fiscal iar bilanţurile contabile anuale nu au fost depuse pentru anii 2011-2015.
Contestatorul în calitatea sa de membru fondator în comitetul director, deşi avea
posibilitatea în numele asociaţiei să aplice o serie de înlesniri pentru achitarea obligaţiilor fiscale
prin facilităţile acordate de acte normative cum ar fi: eşalonarea la plată prevăzută de OUG nr.
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată; OUG nr. 44/2015 privind acordarea
unor facilitate fiscale, nu a uzat de aplicarea acestora, demonstrând că nu are intenţia achitării
obligaţiilor fiscale.
Prin constatările prezentate, organul fiscal a identificat legătura de cauzalitate între starea
de insolvabilitate a debitoarei și fapta că nu a declarat și nu a achitat la scadență obligaţiile
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fiscale ale Asociaţiei. Comportamentul fiscal adoptat de contestator cu privire la obligaţiile pe
care le-a avut în exercitarea mandatului de asociat membru în comitetul director și a desfăşurării
activităţii generatoare de venituri a fost unul necorespunzător, imprudent cu efecte directe în
prejudicierea creditorului, respectiv bugetul general consolidat al statului, fiind îndeplinite astfel
condiţiile privind angajarea răspunderii solidare la plată.
Față de dispoziţia instanţei de obligare a pârâtei D.G.R.F.P.– A.J.F.P. B. la plata
cheltuielilor de judecată în sumă de 50 lei, consideră că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de
art. 453 Cod procedura civilă.
De asemenea, nici aspectul privind reaua credinţa, comportarea, neglijența sau exercitarea
abuzivă a drepturilor procesuale nu pot fi reţinute în sarcina recurentei pentru a fi obligaţi la
plata cheltuielilor de judecată, în condiţiile în care Decizia de angajare a răspunderii a cărei
anulare a fost dispusă de instanţa de fond, a fost radiată din evidențele fiscale , aceasta
neproducând efecte.
În cauză, nu este îndeplinită nici una din aceste condiţii, pentru ca pârâtele sa fie obligate
la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 50 lei.
Pentru motivele arătate a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat și în
rejudecare respingerea acțiunii ca neîntemeiată.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi
motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
Recurenta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice B. a criticat sentința Tribunalului Botoşani, arătând că instanța de fond a
soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept material. Astfel, arată
recurenta, instanţa a reţinut în mod greşit că cererea reclamantului mai are obiect, cât timp
decizia de atragere a răspunderii a fost scăzută din evidenţe fiscale, iar măsurile de executare
silită au încetat, reclamantul nemaifiind astfel lezat în dreptul sau interesul său legitim, că chiar
şi în cazul reţinerii prescripţiei, sumele deja achitate nu se restituie, că prescripţia nu este dată
existând formalităţi multiple care au operat succesiv întreruperea acesteia, că în cauză conduita
reclamantului susţine reaua–credinţă în îndeplinirea atribuţiilor. De asemenea, s-a criticat
obligarea recurentei–pârâte la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 50 lei.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea nu sunt întemeiate. Astfel, în
acord cu prima instanţă, curtea reţine că obiectul şi interesul reclamantului subzistă în formularea
prezentei contestaţii indiferent de realizarea creanţei în cauză prin executarea din partea celorlalţi
codebitori, cât timp, chiar ridicate fiind celelalte măsuri de executare silită şi asiguratorii, aşazisa scădere din evidenţele fiscale a deciziei de atragere a răspunderii nu echivalează cu anularea
acesteia, iar nelegalitatea şi consecinţele ei putând subzista şi pentru viitor, şi putând astfel fonda
vătămarea reclamantului şi interesul în a formula prezenta acţiune.
De asemenea, prima instanţă a analizat şi a reţinut în mod corect că în cauză a operat
prescripţia dreptului de executare silită relativ la creanţa în cauză, cu consecinţele inexistenţei la
data emiterii deciziei contestate în favoarea organele fiscale a unei creanţe active, şi ale
înlăturării pentru intervalul de timp de după împlinirea prescripţiei a caracterului culpabil a
inacţiunii reclamantului. Curtea reţine că prima instanţă a calculat în mod corect împlinirea
termenului de prescripţie, inclusiv din perspectiva inaptitudinii formalităţilor de executare
indicate de recurentă, de a întrerupe termenul de prescripţie a executării silite (procesul– verbal
de insolvabilitate din 2.06.2009, notificările de deschidere procedură de angajare a răspunderii
din 28.05.2012 şi din 21.04.2016, instituire măsuri asiguratorii la 26.04.2016), criticile recurentei
relativ la raţionamentul instanţei pe aceste aspecte putând fi apreciate, de altfel, ca fiind generale,
nerăspunzând analizei minuţioase şi riguroase făcute de prima instanţei asupra lor şi asupra
dispoziţiilor legale incidente în materia prescripţiei.
Ca urmare, se reţine ca fiind corectă concluzia instanţei asupra încetării, ca urmare a
operării prescripţiei şi transformării obligaţiei într-una imperfectă, a relei–credinţe a
reclamantului după data operării prescripţiei, 1.01.2016, şi anterior astfel emiterii deciziei de
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atragere a răspunderii. Drept consecinţă, argumentele recurentei în sensul relei–credinţe a
reclamantului grefate pe conduita acestuia în cadrul societăţii în perioada anterioară, avansate şi
ca motive de recurs, chiar adevărate de ar fi, nu sunt suficiente, de vreme ce cel puţin după data
de 1.01.2016 se poate susţine inacţiunea legitimă a reclamantului.
Nu poate fi primit, în acelaşi context, nici motivul de recurs avansat de recurentă relativ
la faptul că plata fiind deja efectuată de către ceilalţi debitori, nu poate fi restituită chiar prescris
fiind debitul, acest aspect, chiar adevărat de ar fi, excedând analizei ce se circumscrie cauzei. De
asemenea, curtea apreciază ca neîntemeiate şi criticile recurentei relativ la obligarea sa la plata
cheltuielilor de judecată, obligare ce s-a dispus în mod corespunzător ca parte căzută în pretenţii
iar suma cheltuielilor nefiind una nejustificată.
Pentru aceste motive, curtea, reținând că hotărârea pronunțată de prima instanța este
legală, că nu există motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia, și că astfel, cererea de
recurs este neîntemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cod pr.civ. să respingă recursul ca atare.
5. Decizie Curtea de conturi. Necontestarea încheierii emise de comisia pentru
soluţionarea contestaţiilor. Inadmisibilitate
Rezumat:
Obiectul judecăţii trebuie să cuprindă, potrivit art. 204 din Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţi de Conturi, precum şi valorificarea
actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 155/2014, încheierea
emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în procedura de contestare în faţa acesteia a
deciziei iniţiale. O atare procedură este una obligatorie, reprezentând o formă a recursului
graţios ca şi etapă administrativă obligatorie anterior sesizării instanţei în această materie, iar
nu o formă a unei jurisdicţii administrative şi speciale.
(Decizia nr. 2851 din 8.10.2018, dosar nr. 3561/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal la data de 24.08.2017, reclamanta Unitatea Administrativ
Teritorială A. în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi B. a
contestat Decizia nr. 17/ 14.06.2017 a Camerei de Conturi B., solicitând ca prin hotărârea ce se
va pronunţa să se dispună anularea masurilor prevăzute la punctele:
- II. 3 referitor la plata nelegală a unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în
perioada 2015-2016, pentru personalul prevăzut în statul de funcţii, plaţi nelegale în sumă totală
de 77.850 lei, din care: 63.260 lei sume brute şi 14.590 lei contribuţie sociale ale angajatorului;
- II. 4 referitor la plata unui premiu lunar de 2% pentru personalul prevăzut in statul de
funcţii, însumând o sumă totală de 11.979 lei, din care: 9.779 lei sume brute şi 2.200 lei
contribuţii sociale ale angajatorului; măsuri pe care le consideră ca fiind abuzive.
Prin sentinţa nr. 234 din 14 martie 2018, Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtă prin
întâmpinare şi, pe cale de consecinţă, a respins acţiunea formulată de reclamanta Unitatea
Administrativ Teritorială A., în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României - Camera
de Conturi B., ca inadmisibilă.
Împotriva acestei sentinţe a promovat recurs reclamanta Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna A. prin primar.
În motivarea căii de atac promovate reclamanta-recurentă a precizat că soluţia instanţei de
fond a fost dată cu încălcarea prevederilor art. 21 alin. 4 din Constituţie, referitoare la caracterul
facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor speciale administrative. Prevederile art. 204 şi 227 din
regulament impun parcurgerea unei etape jurisdicționale administrative, lipsa acestui traseu fiind
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sancţionată cu inadmisibilitatea contestaţiei, precum în speţa de faţă, în care s-a considerat că
Încheierea nr. 7/2017 urma să fie contestată pe cale separată, în termenul legal. Caracterul
facultativ al acestei proceduri a fost ignorat de către instanța de fond prevederile constituționale
ale art. 21 devenind astfel absolute.
A invocat în apărare Decizia nr. 34/2016 a Curții Constituționale și a arătat că efectele
acesteia nu se aplică recursului grațios prevăzut de art. 30 din OG nr. 121/1998. În speţă,
reclamanta a decis atacarea fondului litigios, reprezentat de Decizia nr. 17/2017 şi supunerea
spre analiză instanţei de judecată, conținutul Încheierii nr.7/2017 fiind o chestiune facultativă de
atacat, nesancţionabilă cu inadmisibilitatea după cum eronat a procedat prima instanţă.
Prin întâmpinarea depusă la data de 26 iunie 2018, pârâta Curtea de Conturi a României,
în nume propriu şi pentru Camera de Conturi B. a solicitat respingerea recursului ca nefondat și
menținerea sentinței ca fiind legală și temeinică.
Recurenta apreciază că soluția pronunțată de instanța de fond a fost dată cu încălcarea
prevederilor art. 21 alin. 4 din Constituția României. În combaterea acestui motiv de recurs a
arătat că prevederile art. 204-227 din RODAS impun parcurgerea unui recurs grațios, a unei
etape prealabile administrative obligatorii, însă fără caracter jurisdicțional. În speţa dedusă
judecăţii, prin acţiunea introductivă de instanţă, recurenta a solicitat anularea Deciziei nr. 17 din
14.06.2017, în condiţiile în care şi-a exercitat dreptul de a contesta măsurile dispuse, prin
procedura prealabilă, obligatorie, însă nu a solicitat anularea încheierii nr. 17 din 14.06.2017
care a fost emisă cu ocazia soluţionării recursului graţios.
La termenul din 10.01.2018 reclamanta şi-a modificat cererea de chemare în judecată, în
sensul că a solicitat anularea Încheierii nr. 7 din 04.08.2017 însă, întrucât acest capăt de cerere a
fost formulat după primul termen de judecată – 22.11.2017, instanța de fond a constatat potrivit
art. 204 alin. 1 Cod pr. civ. că Unitatea Administrativ Teritorială Comuna A. este decăzută din
dreptul de a modifica cererea de chemare în judecată.
Pe cale de consecință, motivele de recurs ale reclamantei sunt nefondate, întrucât prin
cererea care a constituit obiectul judecății, recurenta a solicitat doar anularea Deciziei nr. 17 din
14.06.2017, nu și anularea Încheierii nr. 7/2017, sens în care consideră că soluția instanței de
fond referitoare la admiterea excepției inadmisibilității este legală și corectă. De asemenea,
invocarea de către recurentă a Deciziei Curții Constituționale nr. 34/2016 nu prezintă relevanță
juridică în cauză motivat de faptul că decizia invocată este referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 43 din OG nr. 121/1998.
Recurenta omite să arate că la punctul 19 din Decizia nr. 34/2016, Curtea Constituţională
a stabilit că O.G. nr. 121/1998 reglementează mai multe proceduri, dintre care doar una poate fi
calificată ca fiind procedură administrativ-jurisdicțională și anume cea din cadrul comisiei de
jurisdicţie a imputaţiilor ale cărei elemente sunt reglementate la art. 31-43 din ordonanţă. La
Capitolul IV din OG nr. 121/1998 sunt reglementate două căi de atac. Prima cale este, de fapt, un
recurs graţios (astfel cum tot un recurs graţios este şi cel prevăzut de pct. 204 din Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi (R.O.D.A.S.), aprobat prin Hotărârea Plenului
nr. 155/2014. Cea de-a doua cale de atac este exercitată înaintea comisiei de jurisdicţie a
imputaţiilor.
Cum prevederile pct. 227 din R.O.D.A.S. se referă la sesizarea instanţei de judecată cu o
acţiune îndreptată împotriva încheierii emise de comisia de soluţionare a contestaţiilor, a
considerat că motivarea recurentei în sensul că „apariţia şi conţinutul încheierii nr. 7 din 2017
este o chestiune facultativă de atacat, nesancţionabilă cu inadmisibilitatea" este nefondată.
Pentru motivele arătate a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei ca
fiind legală.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi
motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
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Recurenta UAT A. a criticat sentința Tribunalului Botoşani, arătând că instanța de fond a
soluționat în mod greșit cauza, făcând aplicarea greșită a normelor de drept procesual. Astfel,
arată recurenta, instanţa a reţinut în mod greşit necesitatea de a fi fost contestată distinct şi
Încheierea nr. 7 din 4.08.2017 prin care s-a soluţionat contestaţia formulată la emitent, cât timp
această din urmă procedură are natura unei jurisdicţii administrative speciale care are, potrivit
legii, un caracter facultativ şi gratuit.
Analizând criticile formulate, Curtea apreciază că acestea nu sunt întemeiate. Astfel,
prima instanța a reţinut în mod corect că obiectul prezentei judecăţi trebuia să cuprindă, potrivit
art. 204 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţi de
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea
Plenului nr. 155/2014, încheierea emisă de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în procedura
de contestare în faţa acesteia a deciziei iniţiale. Or, o atare procedură este una obligatorie,
reprezentând o formă a recursului graţios ca şi etapă administrativă obligatorie anterior sesizării
instanţei în această materie, iar nu o formă a unei jurisdicţii administrative şi speciale, aşa cum în
mod greşit apreciază recurenta.
Este de reţinut în acest sens că jurisdicţia administrativă specială diferă de procedura
administrativă obligatorie în materie administrativă, cea din dintâi fiind definită potrivit art. 2
alin 1 lit. e drept activitatea înfăptuită de o autoritate administrativă care are, conform legii
organice speciale în materie, competenţa de soluţionare a unui conflict privind un act
administrativ, după o procedură bazată pe principiile contradictorialităţii, asigurării dreptului
la apărare şi independenţa activităţii administrativ – jurisdicţionale, procedură, aşadar, distinctă
de cea administrativă reglementată prin dispoziţii generale (Legea nr. 554/2004) sau speciale,
având ca finalitate revocarea/modificarea actului, procedură care nu prezintă caracteristicile de
mai sus, dar care este obligatorie anterior sesizării instanţei. Ca urmare, recurenta avea obligaţia
de a urma această procedură şi de a formula corespunzător obiectul acţiunii relativ la încheierea
pronunţată în cursul ei, neputându-se astfel reţine vreun caracter facultativ aşa cum a argumentat
recurenta.
Pentru aceste motive, curtea, reținând că hotărârea pronunțată de prima instanța este
legală, că nu există motive de nelegalitate care să atragă casarea acesteia, și că astfel, cererea de
recurs este neîntemeiată, urmează ca, în temeiul art. 496 Cod pr. civ. să respingă recursul.
13. Reîncadrare tranzacție în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2015. Reîncadrarea
nu se poate face într-o modalitate arbitrară și care să nu presupună o legătură rezonabilă
și un minim de indicii/probatorii, față de tranzacția/activitatea în care are loc reîncadrarea.
Rezumat:
Operațiunea de reîncadrare a activității, chiar justificată fiind, nu poate fi una
întâmplătoare, atâta vreme cât ea trebuie a se face, potrivit art. 11 alin. 2 C.fiscal, cu
observarea scopul și conținutului tranzacției/activității despre a cărei reîncadrare este vorba,
sau să ia în considerare mijloace de probă în acest sens. Mai mult decât atât, potrivit alin. 1 al
art. 11, reîncadrarea are o finalitate certă, devreme ce ea se face pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei/activităţii. Justificarea ei rezidă în aceea de a pune în acord realitatea
juridică cu realitate faptică, și în acest fel se fundamentează și această abilitare specială a
organului fiscal, conferită de acest text de lege, de a ignora și schimba aparența unei operațiuni.
Ca urmare, reîncadrarea nu este o operațiune realizabilă în orice manieră, ci ea trebuie să tindă
la surprinderea scopului real al tranzacției/activității, și astfel nu se poate face într-o modalitate
arbitrară și care să nu presupună o legătură rezonabilă și un minim de indicii/probatorii, față
de tranzacția/activitatea în care are loc reîncadrarea.
(Decizia nr. 2972 din 29.10.2018, dosar nr. 7942/86/2017)
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Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava la data de 05.12.2017, reclamanta SC A.
SRL., prin administrator special B. şi administrator judiciar C. IPURL reprezentată de D. în
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia pentru
Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Iaşi, a solicitat ca prin hotărârea ce se va
pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr. 5889/06.11.2017, de soluţionare a contestaţiei
administrative, emisă de intimată şi Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane
juridice, nr. FIS 61/23.05.2017, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. FIS
42/23.05.2017, ambele întocmite de organele de inspecţie fiscală din cadrul DGRFP,
Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Iaşi, cu consecinţa
exonerării sale de obligaţia de plată a sumei de 418.054 lei, cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr. 476 din 20 aprilie 2018 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins ca nefondată cererea având ca obiect „contestaţie act
administrativ fiscal” formulată de reclamanta SC A. SRL în contradictoriu cu pârâta Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice– Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită
la nivelul Regiunii Iaşi.
Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta.
În motivarea cererii arată că soluţia instanţei de fond materializează interpretarea greşită a
prevederilor legale incidente cuprinse la art. 19 alin. 1 L. 571/2003, pct. 14 din Normele
metodologice de aplicare a vechiului C.fiscal, aprobate prin HG 44/2004 (art. 19), art. 21 alin. 1
şi alin. 3 lit. c) vechiul C.fiscal, art. 331 Normele metodologice aprobate prin HG 44/2004, art.
145 alin. 2 lit. a) L. 571/2003, art. 11 alin. 14 L. 571/2003, art. 73 CCM 2014-2016 înregistrat la
ITM Suceava sub nr. 227/2160 din 17.02.2014, art. 11 alin. 1 L. 227/2015, art. 73 alin. 2
C.pr.fisc. L. 227/2015.
Chestiunea supusă analizei şi care a fost greşit rezolvată de prima instanţă este dacă sunt
deductibile fiscal și în ce procent cheltuielile cu cazarea achiziţionate de societate pentru a
asigura cazarea muncitorilor în anul 2014, în valoare de 45.150 lei fără TVA - sumă care potrivit
evidenţelor contabile a fost calificată în integralitate cheltuială deductibilă potrivit art. 19 alin. 1
vechiul C.fiscal şi pentru care şi-am exercitat dreptul de deducere TVA conform art. 145, 146
vechiul C.fiscal.
Cu titlu prealabil, arată că desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării lemnului,
executând produse din lemn în capacitatea de producţie deţinută în satul E., comuna F. În 2014 a
avut un număr mediu de 58 de salariaţi, încheindu-se la data de 12.02.2014 un contract colectiv
de muncă 2014-2016 înregistrat la ITM sub nr. 227/2160 din 17.02.2014, potrivit cu care - art.
73 - se va asigura transportul gratuit al personalului angajat care are domiciliu la o distanţă mai
mare de 5 km de societate, la şi de la locul de muncă sau li se va asigura cazarea.
Prin sentinţă, întocmai cum a reţinut şi organul fiscal, se reţine că, pentru a deduce
cheltuielile cu achiziţiile de servicii, respectiv pentru a deduce TVA aferentă acestora, societatea
noastră trebuia să deţină facturi emise în baza contractelor, care să cuprindă date referitoare la
prestatori, termene de execuţie, precizarea serviciilor prestate, precum şi tarifele percepute,
valoarea totală a contractului, să justifice necesitatea prestării acestora în scopul desfăşurării
activităţii proprii, respectiv că serviciile sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale
taxabile, prin situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de piaţă sau
orice alte materiale corespunzătoare, iar contribuabilul trebuia să dovedească necesitatea
efectuării cheltuielilor potrivit specificului activităţii desfăşurate. I se impută că nu ar fi prezentat
date suplimentare cu privire la persoanele cazate, perioadele la care s-au referit cazările şi scopul
cazării, nu a făcut dovada că deţine documente care să justifice realitatea şi natura serviciilor
achiziţionate de la S.C. G S.R.L., iar pentru serviciile de cazare nu ar fi anexat contracte sau alte
documente care să justifice necesitatea prestării acestora în scopul desfăşurării activităţii proprii,
respectiv că sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor noastre taxabile. Precizează că toate
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facturile în baza cărora şi-a exercitat dreptul de deducere, respectiv care au stat la baza
înregistrării cheltuielilor cu sumele la care se referă, au anexate Situaţii centralizatoare cazare
personal, cu precizarea persoanelor care au beneficiat de cazare şi a numărului de nopţi pentru
care s-a asigurat cazare; Tabele nominale cu personalul pentru care se suportă cheltuielile de
cazare periodice conform Contractului nr. 405/30109.2013: Foi colective de prezenţă, cu
numărul zilnic de ore prestate.
In consecinţă, de vreme ce facturile sunt emise în baza unui contract, fiind însoţite de
dovezi cu care a justificat realitatea şi natura serviciilor achiziţionate de la S.C. G. S.R.L. şi cum
art. 21 alin. 3 lit. c) vechiul C.fiscal face referire, cât priveşte cheltuielile sociale cu
deductibilitate limitată, la alte cheltuieli efectuate îi baza contractului colectiv de muncă, având
această natură potrivit art. 73 CCM 2014-2016 înregistrat la ITM Suceava sub nr. 227/2160 din
17.02.2014 cheltuielile cu cazarea, apreciază ca fiind nelegală soluţia instanţei de fond,
solicitând a fi casată, cu consecinţa admiterii acţiunii şi a exonerării de obligaţia de restituire a
sumelor de 2.664 lei impozit pe profit recalculat şi 1.499 lei TVA, cu accesoriile aferente, care
urmează a fi recalculate în mod corespunzător.
O altă chestiune rezolvată greşit de prima instanţă este dacă simpla deţinere a
numerarului în casierie la 31.03.2017 putea fi calificată drept tranzacţie, pentru a putea opera
reconsiderarea acesteia. Aceasta, în condiţiile în care art. 11 L. 227/2015 priveşte reîncadrarea
tranzacţiilor, ceea ce presupune, şi negotium juris, şi instrumentum probationis, existenţa unor
documente justificative din care să rezulte tranzacţiile. De asemenea trebuia analizat dacă măsura
organului de inspecţie fiscală este motivată.
Decizia de soluţionare a contestaţiei administrative (la care se raportează instanţa de fond,
care o validează) face trimitere la Referatul nr. 73617/10.07.2017, cu propuneri de soluţionare a
contestaţiei, potrivit cu care: având în vedere că soldul contului 5311 nu există faptic în
momentul solicitării lui de către organul de inspecţie fiscali în timpul controlului, acelaşi sold
fiind şi la data de 31.03.2017 (...), aceasta nu a putut prezentă sumele de bani pe care le atestă
soldul scriptic al registrului de casă şi nici alte documente justificative (în afară de Registrul de
casă), prin cere să demonstreze altă situaţie de fapt existentă la momentul controlului; de
asemenea, pentru sumele aflate în soldul contului 461 nu există nici o justificare decât cea din
urma discuţiilor purtate cu administratorul special al societăţii; reconsiderarea soldurilor celor
două conturi are legătură cu nejustificarea acestor solduri prin documente, fiind vorba de sume
ridicate din casieria societăţii de asociaţi fără a aduce avantaje economice societăţii şi
conducând-o la starea de insolvenţă din lipsă de lichidităţi.
De asemenea, recurenta supune din nou atenţiei instanţei neîndeplinirea de către organul
fiscal a obligaţiei de motivare a deciziei de impunere în acord cu disp. art. 11 alin. 1 L. 227/2015
privind Codul fiscal paragraf 2 teza finală şi art. 73 alin. 2 C.pr.fisc, L. 227/2015.
Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea
hotărârii atacate ca fiind legală.
Susţine că Tribunalul Suceava, analizând dispoziţiile legale incidente, în mod corect a
reţinut că "nu orice cheltuială efectuată în baza unui contract colectiv de munca devine în mod
automat o cheltuială deductibilă. Este necesar ca respectiva cheltuială să se încadreze în
categoria cheltuielilor sociale, pentru cauza de față".
Referitor la impozitul pe salarii arată că având în vedere faptul că sumele aflate în soldul
contului 5311 - Casa în lei şi cele aflate în soldul contului 461 - Debitori diverşi trebuiau
temeinic justificate de către contribuabilul verificat, atât în timpul controlului, cât şi cu ocazia
soluţionării contestaţiei, rezultă că organele de inspecţie fiscală, în mod legal au stabilit diferenţa
de impozit pe salarii în sumă de 104.847 lei, precum şi contribuţii sociale aferente salariilor în
sumă totală de 309.044 lei.
Examinând legalitatea sentinţei recurate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi
motivelor de recurs invocate, Curtea reţine următoarele:
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Recurenta Sc A. SRL a criticat sentinţa Tribunalului Suceava, arătând că prima instanţă a
soluţionat în mod greşit cauza, făcând aplicarea greşită a normelor de drept material. A arătat
recurenta că în mod greșit prima instanță a reținut că nu sunt deductibile cheltuielile cu cazarea
achiziționate de recurentă pentru cazare, obligația de asigurare a cazării pentru muncitori fiind
contractată prin contractul colectiv de muncă 2014 – 2016 și intrând astfel în categoria
cheltuielilor sociale, deductibile limitat potrivit art. 21 alin. 3 din Legea nr. 571/2003, iar dovada
acestor cheltuieli s-a făcut corespunzător, existând facturi fiscale, situații centralizatoare, foi de
prezență. De asemenea, în ce privește impunerea sumelor datorate cu titlu de impozit pe salarii și
contribuții sociale aferente salariilor, prin reîncadrarea unei tranzacții în temeiul art. 11 din
Legea nr. 227/2015, în mod greșit s-a reținut că simpla deținere de numerar în casierie la
31.03.2017 constituie o tranzacție care să poată fi reîncadrată, pe de o parte, iar, pe de altă parte,
o asemenea măsură precum cea dispusă de organul fiscal, trebuia motivată, ceea ce nu s-a
întâmplat în cauză, decizia necuprinzând elementele ce au stat la baza reconstituirii sumelor.
Totodată, arată recurenta, organul fiscal nu a avut în vedere corelarea cu fondul de salarii, care
pentru luna martie 2017, de exemplu, era mult mai mic, și nu a luat în calcul, de exemplu,
posibilitatea ca societatea să fi datorat dividende asociaților.
Analizând criticile recurentei, instanţa constată că acestea sunt întemeiate în parte.
Astfel, prima instanță a reținut în mod corect că nu orice cheltuială efectuată în baza
contractului colectiv de muncă este o cheltuială deductibilă, ci pentru aceasta scopul ei trebuie să
corespundă caracterului social al prestațiilor, astfel cum rezultă din enumerarea art. 21 alin. 3 din
Legea nr. 571/2003. Dimpotrivă, o astfel de cheltuială are mai degrabă caracterul unor venituri
din salarii, potrivit art. 55 alin. 1 și 3 lit. b din Legea nr. 571/2003 cheltuielile cu cazarea oferită
gratuit fiind considerate avantaje de natură salarială. Or, potrivit art. 21, nu orice cheltuieli sunt
deductibile, ci pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile
numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
În acest context, devine irelevantă împrejurarea realității acestor cheltuieli asupra căreia
recursul a insistat că există înscrisuri în dovedire; de altfel, se reține că deși prima instanță,
analizând aptitudinea acestor înscrisuri de a susține realitatea acestei tranzacții, a avut în vedere
neconcordanța lor relativ la indicarea salariaților beneficiari ai cazării și registrul de salariați, sau
cea privind domiciliul acestora care să justifice acordarea cazării în condițiile reglementate în
contractul colectiv de muncă, în recurs nu au fost criticate punctual aceste aspecte și dovedit
contrariul.
În ce privește impunerea sumelor datorate cu titlu de impozit pe salarii și contribuții
sociale aferente salariilor, prin reîncadrarea unei tranzacții în temeiul art. 11 din Legea nr.
227/2015, curtea apreciază că operațiunea de reîncadrare a tranzacției/activității economice
efectuate de organul fiscal nu respectă exigențele instituite de lege în acest sens.
Astfel, potrivit dispoziţiilor articolului 11 Cod Fiscal, 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. Iar, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, Reguli
pentru reîncadrarea tranzacțiilor/activităților, prin tranzacție fără scop economic se înțelege
orice tranzacție/activitate care nu este destinată să producă avantaje economice, beneficii,
profituri, și care determină, în mod artificial sau conjunctural o situație fiscală mai favorabilă.
În acest sens, curtea apreciază că în cauză probele administrate susțin existența unei
activități care în, înțelesul art. 11 din Legea nr. 227/2015, poate constitui premisă a unei
operațiuni de reîncadrare pentru a reflecta conținutul economic, constând în aceea că la data de
31.03.2017, potrivit registrului de casă și balanței analitice pentru luna martie 2017, a rezultat
deținerea de numerar în casierie în sumă de 550.449 lei, solduri ce se regăsesc și în balanța la
31.12.2014, sume care nu s-au mai găsit ulterior și pentru care recurenta nu a justificat ridicarea
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lor, conduită de natură a exclude avantaje economice pentru societate și de a conduce la starea de
insolvență actuală.
Nu mai puțin însă, potrivit alin. 2 din art. 11 Cod fiscal, 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. Or, o atare detaliere a modalității de a proceda precum cea anterior citată este de natură
să conducă la concluzia că operațiunea de reîncadrare a activității, chiar justificată fiind, nu poate
fi una întâmplătoare, atâta vreme cât ea trebuie a se face cu observarea scopul și conținutului
tranzacției/activității despre a cărei reîncadrare este vorba, sau să ia în considerare mijloace de
probă în acest sens. Mai mult decât atât, potrivit alin. 1 al art. 11 anterior citat, reîncadrarea are o
finalitate certă, devreme ce ea se face potrivit reglementării pentru a reflecta conţinutul
economic al tranzacţiei/activităţii: așadar, justificarea ei rezidă în aceea de a pune în acord
realitatea juridică cu realitate faptică, și în acest fel se fundamentează și această abilitare specială
a organului fiscal, conferită de acest text de lege, de a ignora și schimba aparența unei operațiuni.
Ca urmare, se poate conchide că reîncadrarea nu este o operațiune realizabilă în orice
manieră, ci ea trebuie să tindă la surprinderea scopului real al tranzacției/activității, și că astfel
nu se poate face într-o modalitate arbitrară și care să nu presupună o legătură rezonabilă și un
minim de indicii/probatorii, față de tranzacția/activitatea în care are loc reîncadrarea.
În cauză, însă, reîncadrarea realizată de organul fiscal nu întrunește aceste exigențe.
Astfel, activitatea constatată de organul fiscal relativ la suma deținută în casierie, a fost calificată
ca reprezentând venituri asimilate salariilor în vederea impunerii, vis-a-vis de care s-a reținut că
angajatorii au obligația de a calcula, reține, declara și vira impozit și contribuții sociale aferente
prin aplicarea cotelor la valoarea salariilor brute, procedându-se la stabilirea acestor obligații. Nu
s-a indicat în susținerea acestei calificări indiciile/probele unei atari concluzii – de ce în concret
organul fiscal s-a oprit asupra acestei calificări și nu asupra altei destinații a respectivelor sume,
nu sunt prezentate indicii privind raporturile juridice de muncă, în conţinutul actelor nefiind
individualizat niciun element care să conducă la ideea de interpretare a sumei de bani ca drepturi
salariale (dimpotrivă, din verificarea raportului de inspecție fiscală (fila 116 dosar fond), pentru
anii 2014, 2015, 2016 s-a menționat că nu se constată diferențe de plată pentru plata
contribuțiilor, iar pentru 2017 se reține recalcularea prezentă (ca urmare a reîncadrării), însă
verificând obligațiile plătite pentru cele 3 luni din 2017 (ian-mar), sumele sunt comparabile cu
cele plătite în anii anteriori, pentru care organul fiscal a reținut conformitatea).
Raportul de inspecție fiscală și deciziile aferente, sunt constante în a consemna că
reîncadrarea este motivată de lipsa unei justificări din partea contribuabilului în timpul
controlului pentru ridicarea acelor sume de bani și documente justificative din evidența
contabilă, aspect care însă, așa cum s-a arătat poate fonda reîncadrarea, dar nu este suficient
pentru a se reține contextul noii operațiuni reconsiderate. Fără a nega dificultatea probatorie în
care s-ar putea găsi organul fiscal, sau culpa contribuabilului în acest sens – care nu și-a asumat
și nu a indicat destinația concretă a sumelor, totuși aceasta nu poate însemna absolvirea
organului fiscal de indicarea oricăror indicii ale noii operațiuni, pe de o parte, iar, pe de altă
parte, culpa contribuabilului poate atrage răspunderea acestuia în diverse forme, însă în prezenta
manieră nu poate opera decât în condițiile anterior amintite.
Curtea nu neagă dreptul de apreciere special al organului fiscal şi care are ca finalitate
identificarea faptelor şi împrejurărilor relevante în definirea raportului juridic fiscal, dar reține că
dreptul de apreciere trebuie exercitat în limitele legale, organul de control neputând proceda la
recalificarea operaţiunilor economice şi la adoptarea măsurilor de sancţionare în baza unor
simple prezumţii. Astfel, art. 11 din Codul Fiscal defineşte dreptul autorităţii fiscale de a
reîncadra o tranzacţie cu scopul de a evita riscul de pierderi de venituri fiscale, operaţiunile
trebuind însă a fi impozitate prin luarea în considerare a caracteristicilor lor obiective, iar
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măsurile adoptate pentru colectarea taxelor şi impozitelor să nu depăşească ceea ce este necesar
pentru atingerea unor astfel de obiective, aspect reliefat în jurisprudenţa constantă a Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene (Optigen şi alţii, punctul 44, precum şi Kittel şi Recolta Recycling,
punctul 41, Albert Collée împotriva Finanzamt Limburg an der Lahn).
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că în cauză hotărârea pronunțată de prima instanță
este nelegală, existând motive de nelegalitate care să atragă casarea în parte a acesteia date de art.
488 alin. 8 Cod pr.civ., că astfel, cererea de recurs este întemeiată, urmează ca, în temeiul art.
496 Cod pr.civ. să admită recursul, să caseze în parte sentința recurată, și în rejudecare, să
dispună admiterea în parte a cererii, în sensul anulării în parte a deciziei nr. 5889/6.11.2017 și a
deciziei de impunere nr. F-IS nr. 61/23.05.2017 emisă în baza RIF nr. F-IS 42/23.05.2017 de
DGRFP Iași, Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Iași, în
ce privește obligațiile fiscale referitoare la impozitul pe salarii în sumă de 104.847 lei și
contribuțiile sociale aferente salariilor în sumă totală de 309.044 lei, menținând obligațiile fiscale
referitoare la impozitul pe profit în sumă de 2.664 lei și taxa pe valoarea adăugată în sumă de
1.499 lei.

14. Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul
esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de
fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise
Rezumat:
Potrivit jurisprudenţei CJUE, dreptul de deducere constituie un drept fundamental care,
în principiu, nu poate fi limitat, iar principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea
taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă
au fost omise. De asemenea, principiul proporţionalităţii se opune unui refuz disproporţionat de
rambursare fără ca măsurile de prohibiţie să fie corespunzătoare şi necesare obiectivului public
protejat de legislaţie. Or, cât timp trasabilitatea fiecărei încasări a putut fi urmărită, din
verificarea corelată a datelor obţinute de la partenerii comerciali şi a extraselor de cont ale
societăţii, rezultă că, dincolo de anumite deficienţe formale, în cauză nu există vreun indiciu de
fraudă care să poată fi imputat şi să justifice neacordarea dreptului de deducere.
(Decizia nr. 3050 din 19.11.2018, dosar 2320/86/2016)
Hotărârea :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava- Secţia de contencios administrativ
şi fiscal sub nr. .../86/2016 din 31 mai 2016, reclamanta S.C. A. S.R.L. în contradictoriu cu
pârâtele A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice B., A.N.A.F. – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală a solicitat:
1) anularea Deciziei de impunere nr. F-SV 1146/25.11.2014 şi a Raportului de inspecţie
fiscală nr. F-SV 946/25.11.2014 emise de prim pârâtă în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale
suplimentare în cuantum de 227.502 lei stabilite de inspecţia fiscală, reprezentând:
- TVA în sumă de 88.596 lei, majorări de întârziere în sumă de 35.509 lei şi penalităţi de
întârziere în sumă de 13.027 lei şi
- impozit pe profit în sumă de 59.173 lei, majorări de întârziere în sumă de 22.438 lei şi
penalităţi de întârziere în sumă de 8.759 lei.
2) anularea Deciziei nr. 5906/25.11.2015 emisă de secund pârâtă prin care a fost respinsă
contestaţia sa din data de 22.12.2014 împotriva Deciziei de impunere nr. F-SV 1146/25.11.2014
şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-SV 946/25.11.2014;
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3) anularea tuturor actelor şi operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii
actelor mai sus contestate, precum şi actele şi operaţiunile subsecvente, emise în baza actelor
contestate (în temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004);
şi, pe cale de consecinţă,
4) să fie obligate pârâtele la rambursarea sumei de 227.502 lei stabilită suplimentar în
baza actelor administrativ-fiscale contestate,
5) să se dispună, în temeiul art. 124 alin. (11) Cod. proc. fiscală, obligarea pârâtelor la
plata dobânzilor calculate pentru sumele stabilite cu titlu suplimentar, dobânzi calculate de la
data la care sumele stabilite în baza actelor contestate au fost achitate de societate, anume
18.12.2014 şi până la data rambursării/compensării efective,
6) să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată.
Prim pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii.
Terţ pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive.
Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei
lipsei calităţii procesuale pasive, ca neîntemeiată.
Prin sentinţa nr. 5282 din 19 decembrie 2017 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a A.N.A.F. şi a respins
acţiunea formulată împotriva acestei pârâte ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de
calitate procesuală pasivă.
A admis în parte acţiunea şi a anulat decizia nr. 906/2015 emisă de pârâta A.N.A.F.D.G.R.F.P. A admis contestaţia şi a anulat decizia de impunere F-SV nr. 1146/2014 şi raportul
de inspecţie fiscală nr. F- SV 946/25.11.2014 emise de pârâta A.N.A.F. - D.G.R.F.P. - A.J.F.P.
B. şi a obligat pârâtele A.N.A.F.- D.G.R.F.P. şi A.N.A.F. D.G.R.F.P. A.J.F.P. B. la rambursarea
sumei de 227.502 lei stabilită suplimentar în baza deciziilor contestate, precum şi la plata
dobânzilor aferente sumei menţionate de la data plăţii (18.12.2014 ) şi până la data
rambursării/compensării efective, precum şi la plata sumei de 22.600 lei cheltuieli de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice B. în nume propriu şi pentru A.N.A.F. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivare, a susţinut că admiţând acţiunea, prima instanţă a valorificat la modul absolut
concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză, reţinând că documentele deţinute de
societatea reclamantă (documente de acceptare, facturi fiscale emise, extrase de cont, ordine de
plată) sunt documente justificative pentru sconturile acordate, deoarece sunt furnizate toate
informaţiile considerate ca relevante în Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile; că cele reţinute în motivarea sentinţei recurate sunt neîntemeiate.
A invocat dispoziţiile art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 rep. privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu sunt deductibile următoarele
cheltuieli: f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ,
potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după
caz, potrivit normelor.
Referitor la taxa pe valoarea adăugată, art. 137 alin. (3) lit. a) Cod fiscal prevede că baza
de impozitare nu cuprinde ” a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ,
acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei”.
Potrivit art. 138 lit. c) Cod fiscal, baza de impozitare se reduce ”c) în cazul în care
rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a)
sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor”.
A precizat că în situaţiile prevăzute la art.138 Cod fiscal, procedura de ajustare a bazei
impozabile se realizează în condiţiile prevăzute de pct. 20 alin. (1) si (2) din H.G. nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal –
”În situaţiile prevăzute la art.138 Cod fiscal, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii îşi
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ajustează baza impozabilă a taxei după efectuarea livrării/prestării sau după facturarea
livrării/prestării, chiar dacă livrarea/prestarea nu a fost efectuată, dar evenimentele prevăzute
la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturării şi înregistrării taxei în evidenţele
persoanei impozabile. În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile
înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus,
dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului. Prevederile
acestui alineat se aplică şi pentru livrări intracomunitare.
(2) Beneficiarii au obligaţia să ajusteze dreptul de deducere exercitat iniţial, potrivit
prevederilor art. 148 alin. (1) lit. b) şi art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru
operaţiunile prevăzute la art. 138 lit. a) - c) şi e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se
aplică şi pentru achiziţiile intracomunitare”.
A susţinut că în situaţiile prevăzute la art.138 Cod fiscal, furnizorii de bunuri şi/sau
prestatorii de servicii au obligaţia să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus atunci
când baza de impozitare se reduce, pentru a-şi ajusta baza impozabilă a taxei după efectuarea
livrării/prestării sau după facturarea livrării/prestării; că în acest sens dispun şi prevederile art.
159 alin. (2) din Legea 571/2003 rep. privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora ”în situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri şi/sau
prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul
minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de
impozitare se majorează, care vor fi transmise si beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute
la art. 138 lit. d)”.
A considerat că în speţă, SC A. SRL nu a respectat dispoziţiile legale sus menţionate,
înregistrând acordarea sconturilor după livrarea bunurilor, procedând concomitent la
înregistrarea pe cheltuieli a scontului acordat şi la diminuarea TVA colectată aferentă,
înregistrarea operaţiunilor efectuându-se în baza notelor contabile, având ca documente
justificative de înregistrare extrasele de cont; că contrar susţinerilor instanţei, justificate pe
concluziile expertizei contabile, facturile fiscale emise iniţial, extrasele de cont şi ordinele de
plată nu au natura unor documente justificative pentru înregistrarea operaţiunilor efectuate de SC
A. SRL; că nu poate fi reţinută concluzia primei instanţe potrivit căreia documentele întocmite
de reclamantă au folosit şi clienţilor ca documente justificative, pentru că aceştia la rândul lor şiar fi înregistrat venitul din scontul obţinut ca urmare a acestor tranzacţii; că chiar dacă au achitat
valoarea mai mică indicată în factură, clienţii au înregistrat şi declarat la organul fiscal valoarea
facturii aşa cum a fost emisă iniţial (cu sumă mare), împrejurare care rezultă din neconcordanţa
dintre declaraţiile 394 depuse de reclamantă şi cele depuse de către clienţii săi; că în lipsa unei
facturi emise de reclamantă către clienţi la momentul încasării în contul bancar a sumei
diminuate cu reducerea acordată (scontul financiar), aceştia nu puteau înregistra şi declara la
organul de administrare fiscală reducerea bazei de impozitare şi nici nu puteau respecta
prevederile pct. 20 din H.G. nr. 44/2004, dispoziţiile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr.
3.596/19.12.2011 şi ale Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 702/2007.
A arătat că în urma analizei documentelor anexate raportului de expertiză, s-au reţinut
următoarele:
- nici unul dintre partenerii de afaceri analizaţi nu a înregistrat şi declarat la organul de
administrare fiscală ajustarea dreptului de deducere a TVA exercitat iniţial prin factura de
livrare;
- partenerul SC C. SRL a achitat integral către reclamantă facturile emise de către aceasta
cu valoarea iniţială (nu valoarea redusă). Ca atare, diminuările de bază impozabilă înregistrate pe
costuri în evidenţa contabilă a reclamantei şi diminuarea TVA colectată nu se justifică, nefiind o
operaţiune reală;
- partenerul SC D. SRL a înregistrat în evidenţa sa contabilă suma de 4.943,12 lei ca venit
financiar (cont 767), în timp ce SC A. SRL a înregistrat pe costuri suma de 3.986,36 lei;
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- pentru partenerul SC E. SRL a fost analizată doar luna ianuarie 2013, dar din fişă ar
rezulta că acesta a înregistrat în evidenţa sa contabilă în contul 709 sconturile primite, însă nu la
aceeaşi perioadă de raportare la care reclamanta a înregistrat cheltuiala;
- la partenerul SC F. SRL se observă că la rubrica „Cont" din fişă, contul 401, „Furnizori"
are corespondenţă doar cu contul 5121 ,,Banca" şi nu există corespondenţă cu un cont de venit
(cont 767 sau 709) pentru a reflecta sconturile;
- partenerul SC G. SRL a înregistrat în evidenţa sa contabilă direct suma redusă din
factura de livrare iniţiala, neînregistrând astfel scontul ca un venit financiar în contrapartidă
cheltuielii înregistrate de reclamantă.
A mai susţinut că legalitatea concluziilor organelor de inspecţie fiscală cu privire la
nerespectarea de către contribuabil a obligaţiei de a emite facturi cu semnul minus pe care să le
comunice clienţilor săi este confirmată şi de împrejurarea că SC A. SRL a decis să emită în luna
noiembrie 2014, după finalizarea controlului, facturi fiscale aferente sconturilor acordate în
perioada verificată; că emiterea acestor facturi de corecţie ce poartă menţiunea ”Factură emisă
după inspecţia fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Legea nr. 571/2003” este condiţionată de
existenţa unei obligaţii de plată a sumelor în baza unui act administrativ fiscal (titlu de creanţă
reprezentat de decizia de impunere), iar beneficiarii îşi pot exercita dreptul de deducere a taxei
menţionate în respectivele facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 – 147 indice 2 din
acelaşi act normativ.
Un al doilea motiv de recurs vizează cuantumul cheltuielilor de judecată acordate cu titlu
de onorariu avocat, considerând că acesta este excesiv de mare.
A solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi în rejudecare, respingerea
acţiunii, cu menţinerea dispoziţiei privind admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a
ANAF şi respingerea acţiunii formulate în contradictoriu cu această pârâtă.
În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct.8 Cod proc. civilă.
Prin întâmpinare, intimata-reclamantă a solicitat respingerea recursului şi menţinerea
sentinţei atacate, ca legală şi temeinică, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată ocazionate
judecarea prezentei căi de atac.
A considerat că în mod corect a reţinut prima instanţă că documentele prezentate de A.
sunt suficiente pentru a justifica ajustarea TVA aferentă sconturilor acordate; că sunt greşite
susţinerile recurentelor în sensul că ajustarea bazei de impozitare din punctul de vedere al TVA
se putea realiza numai în baza unei facturi cu semnul minus; că A. este îndreptăţită să ajusteze
TVA colectată, aferentă sconturilor acordate, atâta vreme cât sconturile sunt acordate în baza
unor documente care mai presus de orice îndoială atestă aceste sconturi şi înlătură riscul de
fraudă fiscală.
A precizat că A. deţine documente justificative pentru ajustarea TVA colectată aferentă
sconturilor acordate/deducerea la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor cu sconturile
(filele 70 -101, 120 -137 sau 298 - 318 din dosarul de la prima instanţă), respectiv :
- confirmările de comandă transmise de A. clienţilor săi şi care fac referire la nivelul
(procentul) de scont acordat pentru plata anticipată, într-un termen expres menţionat;
- facturile emise de A. clienţilor săi şi care prevăd atât suma datorată de către client la
scadenţa normală a facturii, precum şi suma datorată de client, redusă cu scontul aplicabil, pentru
plata anticipată a facturii, într-un termen specific menţionat pe factură;
- extrasele de cont care reflectă plata facturilor de către clienţi în cuantumurile reduse,
după aplicarea scontului şi la termenele anticipate prevăzute pe factură;
- informaţiile din sistemul informatic ce fac legătura între încasare şi factura la care se
referă, fără să existe ambiguităţi în acest sens.
A susţinut – ca o măsura suplimentară şi ca dovadă a bunei-credinţe – că A. a decis să
emită în luna noiembrie 2014 şi facturi fiscale consolidate, aferente sconturilor acordate în
perioada verificată, pentru fiecare client, transmiţând aceste documente clienţilor (filele 138 -163
din dosarul de la prima instanţă); că având în vedere existenţa acestor documente, emiterea unei
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facturi suplimentare ar fi fost inutilă; că soluţia Tribunalului Suceava de recunoaştere a dreptului
de ajustare a TVA aferent sconturilor este în linie şi cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie
unde este pe deplin acceptat că în ceea ce priveşte dovada operaţiunilor relevante din punct de
vedere fiscal, autorităţile fiscale trebuie să ţină cont de conţinutul economic al operaţiunii fiscale
care face obiectul impunerii fiscale iar nu în mod esenţial de forma acesteia.
Mai exact, la nivel comunitar s-a stabilit că impunerea unor cerinţe tehnice excesive în
ceea ce priveşte conţinutul documentelor justificative (facturilor) este contrară principiului
neutralităţii fiscale şi că informaţiile care trebuie cuprinse în factură trebuie să fie suficiente
pentru a determina persoana impozabilă şi realitatea operaţiunii economice.
A apreciat ca greşită modalitatea de interpretare a dispoziţiilor legale realizată de către
organele fiscale cu ocazia controlului (reiterată în cadrul recursului), anume de a constata ca
insuficiente documentele puse la dispoziţie de A. pentru dovedirea sconturilor acordate şi de a
considera că ar mai fi fost necesară emiterea şi a unei facturi cu semnul minus; că este greşită şi
susţinerea recurentelor în sensul că A. a operat ajustările fără a primi şi confirmarea partenerilor
săi că au luat cunoştinţă de scontul acordat.
A precizat că A. a înscris valoarea redusă determinată ca urmare a aplicării scontului, atât
în confirmarea de comandă transmisă clienţilor săi iniţial, cât şi în cadrul facturilor emise de A.;
că din moment ce clienţii (i) au achitat contravaloarea facturii înainte de data scadenţei acesteia,
iar (ii) suma achitată reprezintă valoarea redusă a facturii după deducerea scontului acordat de
către societate, aceasta reprezintă dovada clară că aceşti clienţi au luat la cunoştinţă de scontul
acordat de A.; că extrasele de cont constituie şi dovada sumelor efectiv primite de A. de la
clienţii săi, motiv pentru care societatea nu ar fi avut obligaţia de a declara şi vira la bugetul de
stat o sumă mai mare decât valoarea TVA aferentă contraprestaţiei efectiv încasate, având în
vedere acordarea sconturilor ce reduc baza de impozitare şi TVA colectată.
A considerat ca netemeinice susţinerile recurentelor în sensul că nu pot reprezenta o
dovadă a comunicării sconturilor către clienţi - extrasele de cont care atestă plata sumei mai mici
pe motiv că "... chiar dacă au achitat valoarea mai mică indicată în factură, clienţii au
înregistrat şi declarat la organul de administrare fiscală valoarea facturii aşa cum a fost emisă
iniţial (cu sumă mai mare), împrejurare care rezultă din neconcordanţa dintre declaraţiile 394
depuse de reclamanta şi cele depuse de către clienţii săi ", aceasta întrucât A. nu poate fi ţinută
responsabilă de modul în care clienţii săi şi-au ţinut contabilitatea ori au făcut declaraţiile fiscale;
că chiar în lipsa emiterii acestor facturilor cu semnul minus, potrivit art. 148 din Codul fiscal,
exista obligaţia în oglindă a clienţilor să-şi diminueze suma de TVA dedusă pe baza facturii
iniţiale emise de A. la momentul obţinerii sconturilor financiare acordate de A. (la momentul
exigibilităţii TVA), chestiune reţinută şi prin raportul de expertiză depus la dosar; că sunt eronate
susţinerile recurentelor în sensul că în cazul C., nu ar fi existat nici un scont acordat; că sunt
neîntemeiate şi susţinerile recurentelor în ce-i priveşte pe partenerii D., E., F., G.. în sensul că nu
şi-ar fi înregistrat în mod corespunzător conturile acordate; că relevant este şi faptul că,
indiferent de momentul la care o factură este emisă (cu ocazia livrării unor bunuri, prestării unor
servicii sau la momentul acordării unor discount-uri sub forma încasării preţului facturat mai
puţin sconturile acordate), momentul exigibilităţii TVA nu se schimbă potrivit prevederilor
Codului Fiscal în materie de TVA.
Ca atare, momentul exigibilităţii TVA aferent sconturilor acordate intervine, aşa cum s-a
reţinut şi în Raportul de expertiză, la momentul încasării sumelor de bani de la clienţi, diminuate
cu valoarea sconturilor acordate de A., atât pentru furnizorul de bunuri cât şi pentru
cumpărătorul acestor bunuri, în acest fel asigurându-se principiul fundamental de neutralitate a
taxei pe valoarea adăugată.
Prin urmare, emiterea cu întârziere a facturilor cu semnul minus de către furnizor nu
schimbă momentul exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată în privinţa sconturilor nici la furnizor
şi nici la comparator şi nu lipseşte furnizorul de dreptul de a-şi reduce TVA colectată iniţial în
baza facturilor de livrare la momentul încasării contravalorii facturii diminuate cu valoarea
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sconturilor acordate clienţilor. Există o sancţiune specifică pentru emiterea cu întârziere a
facturilor, respectiv amenda pentru neemiterea unei facturi la timp.
Faţă de cele expuse, a considerat că societatea a procedat corect la ajustarea TVA
aferentă livrărilor realizate cu valoarea sconturilor acordate pentru plata înainte de termen, sens
în care Tribunalul Suceava a pronunţat o soluţie legală şi temeinică.
A mai susţinut că în mod corect a reţinut prima instanţă că documentele prezentate de A.
sunt suficiente pentru a justifica deducerea la calculul impozitului pe profit a cheltuielilor
aferente sconturilor acordate; că societatea deţine documente justificative, întocmite în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi care reflectă realitatea economicofinanciară a operaţiunilor desfăşurate, care susţin deductibilitatea cheltuielilor cu sconturile
acordate la calculul impozitului pe profit, chiar şi în lipsa unei facturi specifice cu semnul minus,
sens în care Tribunalul Suceava a pronunţat o soluţie legală şi temeinică.
Cu referire la motivul de recurs vizând cheltuielile de judecată, a apreciat că acesta este
neîntemeiat; că susţinerile recurentelor se cuvin a fi respinse, obligaţia privind plata cheltuielilor
de judecată fiind stabilită în mod legal de prima instanţă în sarcina acestora.
Astfel, ţinând cont că acţiunea a fost admisă în integralitate, în mod corect Tribunalul
Suceava a dispus obligarea pârâtelor la plata sumei de 22.600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată
(din care 11.500 de lei, onorariu avocaţial redus de la valoarea de 111.603,49 lei, 11.000 lei
onorariu de expert şi 100 de lei taxă de timbru).
Cu referire la critica vizând existenţa dovezii cheltuielilor de judecată solicitate şi
cuantumul nejustificat al acestora, a menţionat că aşa cum rezultă din sentinţa recurată, avocatul
societăţii A. a depus înscrisuri pentru justificarea cheltuielilor efectuate în dosar; că contrar celor
susţinute de recurentele-pârâte, cheltuielile solicitate în cauză respectă toate rigorile şi cerinţele
exprimate în jurisprudenţa CEDO: realitate, necesitate şi rezonabilitate, cu atât mai mult cu cât
cuantumul acestora a fost redus deja în mod semnificativ de instanţă.
Analizând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin. 1 pct. 5
şi 8 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că este neîntemeiat pentru următoarele
argumente:
Deşi se prevalează de încălcarea unor forme ce ţin de procedura întocmirii şi înregistrării
documentelor justificative conform Legii nr. 571/2003, recurenta omite din vedere jurisprudența
constantă a Curții de Justiţie de la Luxemburg potrivit căreia dreptul de deducere constituie un
drept fundamental care, în principiu, nu poate fi limitat, precum şi de principiul esenţial al
neutralității TVA care impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt
îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise de persoanele impozabile.
Important de reţinut este şi principiul proporţionalităţii, a cărui semnificaţie se opune unui refuz
disproporţionat de rambursare fără ca măsurile de prohibiţie să fie corespunzătoare şi necesare
obiectivului public protejat de legislaţia în speţă.
Or, conform constatărilor de fapt ale expertizei, se notează că trasabilitatea fiecărei
încasări a putut fi urmărită, din verificarea corelată a datelor obţinute de la partenerii comerciali
şi a extraselor de cont ale societăţii a rezultat că se cunoştea reducerea financiară, care a şi fost
acceptată de clienţi prin plata facturilor cu suma diminuată în termen de 8 zile, concluzionânduse că documentele întocmite de reclamantă au folosit în aceeaşi măsură şi clienţilor ca
documente justificative, pentru că aceştia la rândul lor şi-au înregistrat venitul din scontul obţinut
ca urmare a acestor tranzacţii.
Rezultă aşadar că, dincolo de anumite deficienţe formale, în cauză nu există vreun indiciu
de fraudă care să poată fi imputat reclamantei-intimate, soluţia tribunalului fiind corectă.
În ceea ce priveşte motivul de recurs privind cuantumul cheltuielilor de judecată, instanţa
de fond a avut corespunzător în vedere atât valoarea pricinii, cât şi proporţionalitatea onorariului
cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării, drept care, în prezenţa exclusiv a unei
critici generice relativ la caracterul disproporţionat al cheltuielilor, intervenţia instanţei de recurs
sub acest aspect nu se justifică.
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15. Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Refuzul
acordării dreptului de deducere poate apărea doar în două situații - atunci când există o
încălcare a condițiilor de formă care ar putea împiedica probarea cu certitudine a faptului
că cerințele de fond aferente dreptului de deducere a TVA au fost îndeplinite și atunci când
în raport cu elemente obiective se poate face dovada că persoana impozabilă știa sau putea
să știe că operațiunile la care participă erau implicate direct sau indirect într-o fraudă
Rezumat:
Potrivit unei jurisprudențe constante, principiul fundamental al neutralității TVA impune
ca deducerea TVA aferent intrărilor să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar
dacă anumite cerințe de formă au fost omise de persoanele impozabile. Jurisprudența CJUE a
stabilit că refuzul acordării dreptului de deducere poate apărea doar în două situații - atunci
când există o încălcare a condițiilor de formă care ar putea împiedica probarea cu certitudine a
faptului că cerințele de fond aferente dreptului de deducere a TVA au fost îndeplinite și atunci
când în raport cu elemente obiective se poate face dovada că persoana impozabilă știa sau putea
să știe că operațiunile la care participă erau implicate direct sau indirect într-o fraudă.
(Decizia nr. 3021 din 5.11.2018, dosar 2971/86/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava- Secţia de contencios administrativ
şi fiscal sub nr. .../86/2017 din 03.04.2017, reclamanta S.C. A. S.A. în contradictoriu cu pârâtele
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
B.- Activitatea de Inspecţie Fiscală a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 5202/07.03.2017
emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice solicitând desfiinţarea acesteia
precum şi a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor
bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-SV 384 din
09.11.2016 emisă de secund pârâtă în sensul de a se înlătura:
- dispoziţia privind baza impozabila stabilita suplimentar în cuantum de 226.894 lei,
aferentă perioadei 01.04.2014 — 30.09.2016, cu privire la impozitul pe profit;
- dispoziţia privind baza impozabilă stabilită suplimentar în cuantum de 300.395 lei,
aferentă perioadei 01.04.2014 — 30.09.2016, cu privire la TVA.
- dispoziţiile de plată cu privire la suma totală de 106.948 lei stabilită de Inspecţia fiscală,
din care suma de 36.303 lei reprezintă impozit pe profit stabilită suplimentar şi suma de 70.645 lei
reprezintă TVA stabilită suplimentar.
Pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B. a formulat întâmpinare, prin care
a solicitat respingerea acţiunii.
Prin sentinţa nr.188 din 1 februarie 2018 Tribunalul Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a respins acţiunea având ca obiect “contestaţie act administrativ fiscal”
formulată de reclamanta SC A. SA în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice B., ca nefondată.
Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta.
În motivarea cererii sale arată că sentinţa pronunţata de Tribunalul Suceava este nelegala
fiind incidente prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 din Codul de procedura civila, hotărârea
cuprinzând motive străine de natura cauzei, data cu aplicarea și interpretarea greşita a legii, iar
instanţa de fond nu a analizat toate apărările pe care le-a formulat, nerăspunzând acestora,
nefăcând vorbire în motivare de hotărârile Curţii Europene de Justiţie pe care le-a invocat.
Consideră că se impune casarea hotărârii, raportat la faptul că instanţa de fond nu a
analizat apărările sale, iar soluţia dată a fost rezultatul aplicării greşite a normelor de drept
material.
Decizia de soluţionare a contestaţiei și decizia de impunere sunt nelegale și netemeinice
motivat de următoarele:
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Potrivit deciziei a efectuat achiziţii de bunuri și servicii de la partenerul C. S.R.L. din D.,
care conform Deciziei nr. 3680/15.09.2014, emisa de AJFP, a fost declarat inactiv începând cu
data de 26.09.2014.
Din anexa Raportului de inspecţiei fiscală rezultă că în perioada 26.09.2014 -30.09.2016,
a achiziţionat bunuri și servicii de la acest partener în valoare neta de 226.894 lei.
Pe cale de consecinţă, s-a stabilit că, în calitate de beneficiari ai bunurilor și serviciilor
achiziţionate nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată
aferentă achiziţiilor respective.
Perioada verificată, în ceea ce o priveşte, a fost 01.04.2014 - 30.09.2016 pentru care s-a
stabilit o baza de impozitare suplimentară în suma de 226.894 lei și obligaţii suplimentare
privind impozitul pe profit în sumă de 36.303 lei. De asemenea, pentru aceeaşi bază suplimentară
de impozitare, s-a stabilit un TVA suplimentar de 70.645 lei. Temeiul de drept al deciziei a fost
prezentat ca fiind dispoziţiile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, respectiv art. 11 alin. 7 din
Legea nr. 227/2015, în ceea ce priveşte impozitul pe profit. Cât priveşte taxa pe valoarea
adăugată, temeiul de drept este dat de dispoziţiile art. 11 alin. 14, art. 11 alin. 12 din Legea nr.
571/2003, respectiv art. 11 alin. 7 din Legea nr. 227/2015.
Precizează recurenta că toate operaţiunile economice desfăşurate s-au consemnat în
documente justificative, care s-au înregistrat în contabilitatea societăţii, potrivit dispoziţiilor art.
6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 şi că documentele întrunesc cerinţele unui document justificativ
aşa cum sunt ele impuse prin art. 6 din Legea nr. 82/1991 modificată, O.M.F.P. nr. 306 din
26.02.2002, art. 155 al, 5 din Legea nr.571/2003, acestea fiind ştampilate, semnate, având
completate elementele prevăzute de normele legale menţionate. Întrucât bunurile furnizate au
fost folosite pentru obţinerea de venituri impozabile, cheltuielile ocazionate cu achiziţia lor sunt
considerate deductibile. Prin urmare, cheltuielile făcute cu aprovizionarea cu materiale sunt
cheltuieli deductibile, făcute în scopul realizării de venituri, operaţiunile sunt reale, iar
înregistrarea în contabilitate s-a făcut în baza unor facturi fiscale ce conţin toate elementele
prevăzute de lege şi constituie documente justificative în sensul art. 6 din Legea nr.82/1991.
Potrivit raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză, achiziţia de bunuri și servicii
de la partenerul S.C. C. S.R.L., în perioada 26.09.2014 -30.09.2016, are documente legale de
provenienţa și documente justificative (răspunsul dat obiectivul nr. 1 al expertizei, pagina 23), iar
facturile menţionate în decizia de impunere îndeplinesc condiţiile obligatorii impuse de art. 155
alin. 5 Cod fiscal (răspuns obiectiv nr. 5). De asemenea, bunurile și serviciile achiziţionate de noi
de la SC C. SRL, în perioada 26.09.2014 - 30.09.2016, au fost consemnate în note de intrare receptie (NIR) și a fost încărcată gestiunea societăţii cu respectiva cantitate de bunuri și servicii
(răspunsul dat obiectivului nr. 2, pagina 24).
Pe de alta parte, operaţiunile desfăşurate au fost reale, întrucât potrivit răspunsului dat la
obiectivul nr. 4 al raportului de expertiza, bunurile și serviciile achiziţionate au făcut obiectul
unor livrări de bunuri impozabile din punct de vedere al impozitului pe profit potrivit facturilor și
jurnalului de vânzări, produsul obţinut din funcţionarea Statici de asfalt fiind obiect al Acordului
- Cadru de lucrări nr. 15289 din 26.07.2013 - „Reparaţii străzi și trotuare cu îmbrăcăminţi
asfaltice și balast pe raza municipiului E.; înlocuire borduri distruse; şanţuri pereate", încheiate
cu Primăria mun. E. pentru o perioada de 36 de luni.
Apreciază că nu i se poate pretinde sa solicite cu ocazia fiecărei operaţiuni economice
informaţii de la instituţii, care sunt obligate sa răspundă intr-un anumit termen, spre deosebire de
specificul activităţilor economice ce presupune o celeritate şi reiterează faptul că nu a avut
cunoştinţa pe întreaga perioada de derulare a relaţiilor contractuale despre faptul ca aceasta
societate este inactiva începând cu 01.05.2014, în realitate desfăşurându-se toate raporturile
stabilite în contracte, aşa cum rezulta din conţinutul raportului de expertiza contabila întocmit în
cauza.
În hotărârea dată în Cauza C-277/14, apărută ca urmare a unui litigiu între o societate
poloneză şi Cameră Fiscală din oraşul Lodz, CJUE a decis că autorităţile fiscale nu pot refuza
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dreptul de deducere al TVA pentru motivul că emitentul facturii nu mai dispune de o autorizaţie
de întreprinzător individual şi ca, în consecinţă, nu mai are dreptul de a-şi utiliza numărul de
înregistrare fiscală atunci când această factură cuprinde toate informaţiile prevăzute. Ţinând cont
că hotărârea CJUE vizează toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), aceasta nu face
decât să clarifice faptul că autorităţile fiscale nu pot cere contribuabilului să facă verificări care,
în mod obiectiv, nu pot fi făcute de acesta, verificările fiind în sarcina autorităţilor fiscale.
Aşadar, este obligaţia administraţiei fiscale, care a constatat fraude sau neregularităţi comise de
persoana care a emis factura să stabilească, în raport cu elemente obiective şi fără a solicita din
partea destinatarului facturii verificări a căror sarcină nu îi revine, că respectivul destinatar ştia
sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era
implicată într-o fraudă privind TVA-ul.
Nu în uiumul rând, a invocat la instanţa de fond, iar aceasta nu a analizat în hotărâre,
Decizia din 19.10.2017 a Curţii Europene de Justiţie, pronunţata în cauza C -101/16, privind pe
S.C. Paper Consult S.R.L., care dispune: „Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie
2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că
se opune unei reglementări naţionale precum cea în discuţie în cauza principală, în temeiul căreia
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru
motivul că operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care
figurează separat preţul şi taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administraţia
fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivităţii fiind publică şi accesibilă pe internet
oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este
sistematic şi definitiv, nepermiţând să se facă dovada absenţei unei fraude sau a unei pierderi de
venituri fiscale."
Aşadar, autorităţile fiscale din România nu pot cere contribuabilului să facă verificări
care, în mod obiectiv, nu pot fi făcute de acesta, verificările fiind în sarcina autorităţilor fiscale.
Cu alte cuvinte, este obligaţia administraţiei fiscale care a constatat neregularităţi comise de
persoana care a emis factura să stabilească, în raport cu elemente obiective şi fără a solicita din
partea destinatarului facturii verificări a căror sarcină nu îi revine, ca respectivul destinatar ştia
sau ar fi trebuit să ştie că furnizorul său era declarat inactiv de ceva timp.
Având în vedere cele mai sus arătate, care sunt aplicabile în ceea ce priveşte baza
impozabila stabilită suplimentar, impozitul pe profit, dar și TVA-ul, solicită admiterea
recursului, casarea sentinţei, iar în rejudecare admiterea contestaţiei formulate.
Pârâtele au depus întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat.
Arată că, după cum a reţinut și instanţa de fond în motivarea sentinţei recurate,
informaţiile privind contribuabilii inactivi sau reactivaţi sunt publicate pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, astfel că recurenta-reclamanta avea în mod efectiv
posibilitatea de a verifica daca partenerii de la care a efectuat achiziţii de bunuri și servicii au
fost declaraţi inactivi.
În ceea ce priveşte deciziile C.J.U.E. la care se face trimitere prin memoriul de recurs,
precizează următoarele:
Prin Hotărârea din data de 22.10.2015 (cauza C-277/14) s-a stabilit ca dispoziţiile celei de
A şasea directive 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor
statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea
adăugata: baza unitara de evaluare, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2002/38/CE a
Consiliului din 7 mai 2002, trebuie interpretate în sensul ca se opun unei reglementari naţionale,
precum cea în discuţie în litigiul principal, prin care nu i se recunoaşte unei persoane impozabile
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugata datorate sau achitate pentru bunuri care i-au fost
livrate pentru motivele ca factura a fost emisa de un operator care trebuie considerat, având în
vedere criteriile prevăzute de aceasta reglementare, drept un operator inexistent și ca este
imposibil sa se stabilească identitatea adevăratului furnizor al bunurilor, cu excepţia cazului în
care se stabileşte, în raport cu elemente obiective și fără a se solicita din partea persoanei
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impozabile verificări a căror sarcina nu ii revine, ca aceasta persoana ştia sau ar fi trebuit sa ştie
că livrarea menţionată este implicată într-o frauda privind taxa pe valoarea adăugată, aspect a
cărui verificare este de competenta instanţei de trimitere.
Hotărârea sus menţionată nu este incidenţa spetei, întrucât organele de inspecţie fiscală
nu au respins dreptul de deducere pentru bunurile/serviciile facturate de către SC C SRL pe
motivul că facturile ar fi fost emise de un operator care trebuie considerat drept un operator
inexistent și ca este imposibil sa se stabilească identitatea adevăratului furnizor al bunurilor.
În ceea ce priveşte Hotărârea din data de 19.10.2017 (cauza C-101/16), C.J.U.E. a
declarat ca Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adăugată trebuie sa fie interpretata în sensul ca se opune unei reglementari
naţionale precum cea în discuţie în cauza principala, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei
pe valoarea adăugata este refuzat unei persoane impozabile pe motivul ca operatorul care i-a
furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat preţul și taxa pe
valoarea adăugata a fost declarat inactiv de administraţia fiscala a unui stat membru, aceasta
declarare a inactivităţii fiind publica și accesibila pe internet oricărei persoane impozabile în
acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv,
nepermiţând sa se facă dovada absenta unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale.
Se impune a fi reţinut faptul ca hotărârea sus menţionată a avut în vedere prevederile
vechiului Cod fiscal și Cod de procedura fiscala, potrivit cărora beneficiarii care achiziţionau
bunuri si/sau servicii de la contribuabilii inactivi pierdeau dreptul de deducere a TVA aferenta
achiziţiilor respective, indiferent daca furnizorul era, ulterior, reactivat și se reînregistra în
scopuri de TVA.
Noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015) prevede la art. 11 posibilitatea de deducere a TVA
aferenta achiziţiilor efectuate de la contribuabili inactivi, după ce aceştia sunt reactivaţi și se
reînregistrează în scop de TVA.
Potrivit menţiunilor din raportul de expertiza contabila întocmit în cauza (fila 21), în
urma interogării Registrului contribuabililor inactivi sau reactivaţi, rezulta ca SC C. SRL a fost
reactivat la data de 20.07.2017, fiind reînregistrat în scop de TVA la data de 27.10.2017.
Ca atare, rezultă că în speţă nu poate fi vorba despre un refuz al dreptului de deducere cu
caracter sistematic și definitiv, în sensul hotărârii C.J.U.E., acesta putând fi exercitat în condiţiile
prevăzute de legea specială.
Recursul formulat este întemeiat.
În ceea ce privește situația de fapt, Curtea reține următoarele:
SC A. SA a efectuat achiziţii de bunuri și servicii în valoare fără TVA de 226.894 lei, pe
care le-a înregistrat în contabilitate direct pe cheltuieli, prin conturile 6021 "Cheltuieli cu
materiale auxiliare", 6024 "Cheltuieli privind piesele de schimb" și 628 "Alte cheltuieli cu
serviciile executate de terţi", de la partenerul SC C. SRL.
De asemenea, SC A. SA a efectuat achiziţii de bunuri și servicii în valoare totala de
371.040,79 lei, din care valoare fără TVA 300.395 lei și TVA deductibila pentru care si-a
exercitat dreptul de deducere în suma de 70.645 lei, de la partenerul SC C. SRL.
După cum rezulta din probatoriul administrat în cauza, contribuabilul SC C. SRL a fost
înscris începând cu data de 1.05.2014 în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulata, iar conform Deciziei nr. 3680/15.09.2014 emisa de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice a fost declarat inactiv începând cu data de 26.09.2014.
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 12 și 14 din Legea nr. 571/2003 rep. privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (in vigoare pana la data de 31.12.2015),
beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile
stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor
inactivi/reactivaţi conform art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a
taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri
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efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la
persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006*) privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
Alineatul 14 stipulează că beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la
contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în
scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. 9 lit. b) - e) şi h) şi au fost înscrişi în
Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost
anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor
respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită
şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 11 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (in vigoare începând cu data de 1.01.2016), beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau
servicii de la persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în
registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform Codului de procedură fiscală, nu beneficiază
de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor
respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită
şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului,
potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență.
Apărările reclamantei au fost în sensul că toate operaţiunile economice desfăşurate de
către ea s-au consemnat în documente justificative, care s-au înregistrat în contabilitatea
societăţii, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991.
A mai învederat reclamanta că documentele întrunesc cerinţele unui document justificativ
aşa cum sunt ele impuse prin art. 6 din Legea nr. 82/1991 modificată, O.M.F.P. nr. 306 din
26.02.2002, art. 155 al. 5 din Legea nr.571/2003, acestea fiind ştampilate, semnate, având
completate elementele prevăzute de normele legale menţionate. întrucât bunurile furnizate au
fost folosite pentru obţinerea de venituri impozabile, cheltuielile ocazionate cu achiziţia lor sunt
considerate deductibile. Prin urmare, a susținut reclamanta, cheltuielile făcute cu aprovizionarea
cu materiale sunt cheltuieli deductibile, făcute în scopul realizării de venituri, operaţiunile sunt
reale, iar înregistrarea în contabilitate s-a făcut în baza unor facturi fiscale ce conţin toate
elementele prevăzute de lege şi constituie documente justificative în sensul art.6 din Legea
nr.82/1991.
A mai invocat reclamanta hotărârea dată în cauza C-277/14, în care CJUE a decis că
autorităţile fiscale nu pot refuza dreptul de deducere al TVA pentru motivul că emitentul facturii
nu mai dispune de o autorizaţie de întreprinzător individual şi că, în consecinţă, nu mai are
dreptul de a-şi utiliza numărul de înregistrare fiscală atunci când această factură cuprinde toate
informaţiile prevăzute. Ţinând cont că hotărârea CJUE vizează toate statele membre ale Uniunii
Europene (UE), aceasta nu face decât să clarifice faptul că autorităţile fiscale nu pot cere
contribuabilului să facă verificări care, în mod obiectiv, nu pot fi făcute de acesta, verificările
fiind în sarcina autorităţilor fiscale. Aşadar, este obligaţia administraţiei fiscale, care a constatat
fraude sau neregularităţi comise de persoana care a emis factura să stabilească, în raport cu
elemente obiective şi fără a solicita din partea destinatarului facturii verificări a căror sarcină nu
îi revine, că respectivul destinatar ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a
justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind TVA-ul.
Nu în ultimul rând, a invocat decizia Curţii Europene de Justiţie, pronunţată în cauza C101/16, privind pe S.C. Paper Consult S.R.L., care a statuat că: „Directiva 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie
să fie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naţionale precum cea în discuţie în
cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat
unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii în
schimbul unei facturi pe care figurează separat preţul şi taxa pe valoarea adăugată a fost declarat
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inactiv de administraţia fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivităţii fiind publică
şi accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al
dreptului de deducere este sistematic şi definitiv, nepermiţând să se facă dovada absenţei unei
fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.
Prima instanță nu a răspuns apărărilor reclamantei privind incidența jurisprudenței CJUE,
apărări prin care aceasta invocă de fapt împrejurarea că nu a participat la o fraudă în mecanismul
taxei pe valoarea adăugată și că nu a știut de existența săvârșirii vreunei fraude. De asemenea nu
a răspuns susținerilor reclamantei privind inexistența unei pierderi fiscale provocată de
comportamentul său fiscal întrucât bunurile care i-au fost furnizate au fost folosite pentru
obținerea de venituri impozabile, iar cheltuielile folosite pentru aprovizionarea cu materiale sunt
deductibile. Prima instanță nu s-a pronunțat nici asupra apărărilor întemeiate pe concluziile
raportului de expertiză prin care s-a reținut că reclamanta are documente legale de proveniență și
documente justificative, că operațiunile sunt reale și că bunurile și serviciile achiziționate de
către reclamantă au făcut ulterior obiectul unor livrări de bunuri.
Prima instanță nu a analizat aspectele mai sus învederate și nu a răspuns apărărilor
reclamantei limitându-se la reținerea dispozițiilor art. 11 al. 12 din Legea nr. 571/2003 și a
dispozițiilor art. 11 al. 7 din Legea nr. 227/2015 care stipulează că în situația achiziționării unor
bunuri și servicii de la un contribuabil inactiv, achizitorul nu beneficiază de dreptul de deducere
a cheltuielilor și a TVA.
Analiza apărărilor reclamantei era esențială mai ales prin prisma jurisprudenței CJUE
invocată de aceasta. Potrivit unei jurisprudențe constante, principiul fundamental al neutralității
TVA-ului impune ca deducerea TVA-ului aferent intrărilor să fie acordată dacă cerințele de fond
sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise de persoanele impozabile
(Hotărârea din 12 iulie 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458, punctul 62 și
jurisprudența citată, precum și Hotărârea din 28 iulie 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614,
punctul 45). Tot conform unei jurisprudențe constante, CJUE a stabilit că refuzul acordării
dreptului de deducere poate apărea doar în două situații - atunci când există o încălcare a
condițiilor de formă care ar putea împiedica probarea cu certitudine a faptului că cerințele de
fond aferente dreptului de deducere a TVA au fost îndeplinite și atunci când în raport cu
elemente obiective se poate face dovada că persoana impozabilă știa sau putea să știe că
operațiunile la care participă erau implicate direct sau indirect într-o fraudă.
Prin urmare, simpla analiză a faptului că furnizorul reclamantei era declarat inactiv și
aplicarea dispoziției legale ce reglementa această situație de fapt echivalează cu necercetarea
fondului cauzei. Această concluzie este susținută și de către decizia CJUE nr. 101/2016-Paper
prin care s-a statuat că directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretată în sensul că se opune
unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că
operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează
separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui
stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei
persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic
și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri
fiscale. În speța învederată CJUE analizează condițiile în care sunt incidente dispozițiile art. 11
al. 2 CF și condițiile în care acestea pot fi înlăturate, condiții a căror verificare cade în sarcina
instanței naționale. Referitor la aceste condiții, CJUE a reținut că – 59. Sub rezerva verificărilor
care trebuie efectuate de instanța de trimitere, rezultă că articolul 11 alineatul (12) din Codul
fiscal, în versiunea aplicabilă faptelor din cauza principală, nu prevede o regularizare în
beneficiul persoanei impozabile situate în aval, în pofida dovezii plății TVA-ului de către
persoana impozabilă situată în amonte, nerecunoașterea dreptului de deducere fiind definitivă,60. Or, imposibilitatea persoanei impozabile de a demonstra că tranzacțiile încheiate cu
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operatorul declarat inactiv îndeplinesc condițiile prevăzute de Directiva 2006/112 și în special
că TVA-ul a fost plătit trezoreriei publice de către acest operator depășește ceea ce este necesar
pentru atingerea obiectivului legitim urmărit de această directivă.
16. Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecţie fiscală şi
relevanţa acesteia în ce priveşte prescripţia dreptului de a se stabili creanţe fiscale. Venitul
din cesiuni şi obligaţia de a proceda la calculare şi reţinere de impozit pe venit prin stopaj
la sursă din preţul cesiunii.
Rezumat:
Avizul de inspecţie fiscală este o operaţiune administrativă prealabilă emiterii actului
administrativ susceptibil de control de legalitate, anume decizia de impunere. Rolul său este de
informare, asigurând începerea şi desfăşurarea inspecţiei fiscale prin prezenţa la domiciliu
fiscal a persoanei verificate sau a reprezentantului său şi posibilitatea pregătirii apărării. Astfel,
viciile procedurii de comunicare a avizului nu pot fi valorificate de sine stătător, putând doar
constitui o cauză de nelegalitate a deciziei de impunere.
La momentul emiterii decizie de impunere, nici o dispoziţie din legea fiscală nu identifica
venitul din cesiuni ca fiind impozabil. Legea fiscală trebuie să fie suficient de clară şi previzibilă
astfel încât destinatarul ei să poată preconiza conduita la care îl obligă. Faţă de caracterul
neexhaustiv al conţinutului art. 78 alin. 2 din Legea 571/2003, includerea de situaţii similare
trebuie să aibă în vedere tipurile de creanţe şi de plătitori indicaţi expres ca fiind supuşi de
principiu obligaţiei de reţinere a impozitului prin stopaj la sursă. Acesta nu este cazul unei
persoane fizice parte într-un contract civil, care ar fi trebuit informată într-o manieră suficient
de clară prin textul legii că are obligaţia reţinerii şi virării impozitului prin stopaj la sursă,
specifică unei anumite categorii de contribuabili.
(Sentinţa nr. 113 din 3 octombrie 2018, dosar 240/39/2018)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal la data de 12 aprilie 2018, sub nr. .../39/2018, reclamantul A. a solicitat, în
contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală Control Persoane Fizice, anularea Deciziei de
impunere nr. 1690/24.04.2017 emisă de pârâtă, contestate prealabil în procedură administrativă
cu nr. de înregistrare 44820/16.06.2017 şi nesoluţionate în procedură graţioasă prin soluţie
fiscală definitivă timp de mai mult de 6 luni, până la data prezentei.
În motivarea acţiunii a arătat că în fapt, reclamantul a făcut obiectul unei verificări a
situaţiei fiscale personale, derulate de Serviciul Verificări Fiscale Persoane Fizice Cu Averi Mari
din structura centrală ANAF, în legătură cu impozitarea (prin reţinere la sursă) a „veniturilor din
alte surse” plătite unei alte persoane, aferent perioadei 01.01.2011-31.12.2011 (un singur an,
anul 2011). Potrivit menţiunilor consemnate în RIF, inspecţia s-a derulat în perioada 28.12.201608.02.2017 şi 03.03.2017-05.04.2017 (cu o suspendare de o lună) la sediul Direcţiei Generale de
Control Venituri din Bucureşti.
Controlul s-a desfăşurat prin verificarea exhaustivă a datelor şi a documentelor existente
în legătură cu plăţile efectuate de către reclamant în cursul anului 2011 către domnul B., ca
urmare a încheierii Contractului de cesiune autentificat de Biroul Notarial C sub nr. 132/
07.02.2011 şi a Actului Adiţional nr. 1 autentificat de acelaşi Birou notarial sub nr. 133/
07.02.2011.
Practic, venitul urmărit nu era al reclamantului (cesionar şi plătitor de venit), ci al
domnului B. (cedent şi primitor al contravalorii). Reclamantul a fost în esenţă urmărit pentru că
nu a reţinut la sursă impozitul pe venitul realizat din cesiune de către domnul B.
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În cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, organele de control au avut conform RIF ca
principale obiective:
- verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea
bazei de impozitare şi respectiv a obligaţiilor fiscale aferente de către contribuabil;
- verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;
- analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu
informaţii proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru
aplicarea legislaţiei fiscale;
- verificarea existenţei contractelor şi a modului lor de derulare, în vederea determinării
operaţiunilor impozabile realizate de către reclamant;
- verificarea altor aspecte relevante pentru impozitare, dacă prezintă interes pentru
aplicarea legislaţiei fiscale şi contabile;
- verificarea veniturilor din surse corespunzătoare categoriilor de venituri supuse
impozitului pe venit.
În ciuda obiectivelor (standard în inspecţii) enumerate în RIF, reclamantul nu era un
contribuabil aflat de plano în administrare fiscală (titular de cod fiscal), chiar dacă în anumite
condiţii acesta putea deveni, ca şi oricine altcineva, subiect fiscal. În sarcina reclamantului s-a
reţinut însă - aparent în cadrul unei inspecţii regulate întemeiate pe art. 113 CPF - obligaţia de a
fi trebuit să reţină la sursă un impozit pe venitul realizat de cedent, respectiv de către persoana
care a realizat electiv venitul, şi căruia reclamantul i-a plătit o sumă de bani în baza unui act
notarial.
În calitate de cesionar, reclamant a încheiat cu dl. B., în calitate de cedent, contractul de
cesiune nr. 132/07.02.2011, având ca obiect un procent de 6,8% din totalul drepturilor cedentului
la măsurile reparatorii prin echivalent asupra terenului pe care au funcţionat Fabrica ..., la care
Cedentul era îndreptăţit, dar era interesat să le valorifice anticipat în această formă. Era vorba de
un act civil cât se poate de normal, de public şi de transparent. Preţul total al cesiunii, de
15.727.592 lei, a fost plătit de reclamant în 4 tranşe, în cursul anului 2011, după cum urmează:
1). 161.440 lei la data de 07.02.2011; 2). 500.000 lei la data de 28.03.2011; 3). 166.158 lei la
data de 29.03.2011; 4). 900.000 lei la data de 01.06.2011.
Potrivit menţiunilor înscrise în Raportul de inspecţie fiscală, organele de control au
considerat, nici mai mult nici mai puţin, că suma de 15.727.598 lei pe care reclamantul a plătit-o
cedentului B. cu titlu de preţ al cesiunii reprezintă pentru acesta din urmă venituri impozabile,
calificate ca „venituri din alte surse”, reţinându-se în privinţa reclamantului (cesionar) implicaţia
că ar fi trebuit, în calitate de plătitor al acestui venit, să declare, să reţină la sursă şi să plătească
impozit pe veniturile (cedentului) din alte surse. Organul de control a considerat pe fond că
operaţiunea de cesiune a drepturilor nu se încadrează în categoria veniturilor neimpozabile
prevăzute la art. 42 lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, invocat de contribuabil.
Titlul de creanţă a fost contestat în termen, în procedură graţioasă, sub numărul de
înregistrare a contestaţiei 44820/16.06.2017, rămasă fără răspuns.
Admisibilitatea în principiu a acţiunii pe fond în lipsa unei soluţii fiscale definitive
Prin Adresa A_SLP 1589/22.11.2017, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor a
comunicat că nu a fost în măsură să soluţioneze contestaţia întrucât a solicitat în data de
23.08.2017 un punct de vedere pentru speţa în cauză atât Direcţiei Generale Juridice din cadrul
ANAF, cât şi Direcţiei Generale de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale, la care nu a
primit răspuns.
De reţinut că la data de 23.08.2017, când autoritatea de soluţionare susţine că a solicitat
clarificări de ordin teoretic de la alte direcţii din cadrul ANAF, termenul de 45 de zile de
soluţionare prevăzut la art. 77 alin. 1 CPF deja expirase. Faţă de o contestaţie depusă la
16.06.2017 termenul de soluţionare (+45 zile) era data de 31.07.2017.
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Direcţia de Soluţionare a Contestaţiilor s-a prevalat totuşi de prevederile art. 77 alin. 2
din Codul de procedură Fiscală, invocând prelungirea termenului de soluţionare. Singura
încadrare posibilă, pe ipoteza de la litera b), potrivit căreia termenul legal de soluţionare de 45 de
zile (şi nu alt termen) s-ar prelungi cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data
obţinerii acesteia, dar nu mai mult de 3 luni în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de
la autorităţi sau instituţii publice ori de la terţe persoane din România, ar plasa autoritatea tot în
culpă pentru neemiterea unei decizii de soluţionare.
Admiţând că acest termenul de soluţionare de 45 de zile ar fi putut fi prelungit cu 3 luni,
se poate observa că termenul de soluţionare nu putea depăşi data de 31.10.2017.
După trecerea a 6 luni de la depunerea contestaţiei, în lipsa unui răspuns, contestatorul
are acces pe fond la judecătorul de contencios fiscal conform art. 281 alin. 5 CPF.
Acest termen s-ar fi împlinit la data de 16.12.2017.
Chiar şi prelungind cu 3 luni termenul de soluţionare, termenul limită de 6 luni ce
garantează accesul la judecător pe fondul fiscal al contestaţiei tot a expirat, cel mai târziu la
16.03.2018.
Astfel, prezentul demers judiciar este admisibil şi în lipsa unei soluţii fiscale definitive.
În măsura în care o decizie de soluţionare ar apărea pe durata procesului, şi soluţia ar fi
defavorabilă reclamantului, acestea îşi rezervă dreptul de a preciza suplimentar acţiunea.
Motivele acţiunii
1. Nereguli în organizarea şi fundamentarea procedurii de inspecţie
Decizia de impunere şi întreaga verificare se întemeiază pe o bază legală improprie, cu
consecinţe vătămătoare pentru reclamant, implicând nulitatea virtuală a actului contestat.
Autoritatea fiscală centrală şi-a întemeiat demersul pe art. 113 CPF (inspecţia fiscală) - ce
vizează verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale ale unor contribuabili aflaţi de
plano în administrare fiscală (cu cod fiscal emis în acest scop), a emis un aviz de inspecţie şi
întocmit un raport de inspecţie fiscală (art. 131 CPF), când de fapt Direcţia Generală Control
Venituri Persoane Fizice acţiona ca organ central de cercetare a marilor averi, şi nu putea acţiona
decât în baza procedurii şi a raţiunilor distincte conţinute în CAPITOLUL IV Verificarea
situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central, art. 138 CPF şi urm. trebuind să producă
un raport de verificare (şi nu un raport de inspecţie fiscală), căci viza un subiect fiscal detectat, şi
nu un contribuabil administrat ca atare. Procedura de urmărire fiscală şi drepturile persoanei
astfel urmărite de Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice sunt semnificativ diferite.
Nu numai întemeierea juridică din RIF este vădit eronată, dar, este inerent deficitară şi
întreaga logică a urmăririi, dar şi premisa şi finalitatea întregului demers ce aduce, indiscutabil,
vătămări patrimoniale importante persoanei controlate, reclamantului.
Verificarea fiscală în această materie este o verificare specială, privind subiecţii fiscal şi
venituri realizate de aceştia, detectate ca fiind impozabile după un anumit algoritm, şi nu este
nicidecum o administrare fiscală obişnuită a unor contribuabili deja aflaţi în evidenţa curentă a
administratorului fiscal.
Nu întâmplător, controlul marilor averi este reglementat distinct de inspecţia fiscală şi
urmează o procedură specială, concretizându-se într-un RAPORT DE VERIFICARE (art. 145
CPF) ce stă la baza unei DECIZII DE IMPUNERE (art. 146 CPF) şi, în mod evident, drepturile
unei PERSOANE VERIFICATE (potenţial subiect fiscal în procedura specială de detectare şi
examinare a situaţiei fiscale personale - Titlul VI, cap. IV, art. 132 CPF şi urm.) vor fi
întotdeauna MAI LARGI decât cele ale unui CONTRIBUABIL INSPECTAT (acelaşi titlu VI,
dar cap. I, art. 113 CPF şi urm.), căci numai în privinţa contribuabililor s-ar putea prezuma că
datorează o maximă diligenţă în amenajarea raporturilor fiscale. Scopul unei verificări speciale
este şi acela diferit de cel al unei inspecţii regulate. Dacă o inspecţie fiscală cenzurează
comportamentul fiscal al unui contribuabil, o verificare precum cea din speţă urmăreşte pe baza
unui algoritm să determine „o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile declarate de
persoana fizică sau de plătitori şi, pe de altă parte, veniturile estimate determinate în baza
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situaţiei fiscale personale” (art. 138 alin. 6), şi numai când această premisă ce ţine de o verificare
prealabilă este satisfăcută, persoana va fi interpelată cu solicitarea de a depune o declaraţie de
patrimoniu şi de venituri. Din simpla analiză a documentului impropriu intitulat „Raport de
Inspecţie Fiscală” (dar care trebuia să fie cel mult un raport de verificare, însă inspectorii au
omis cu totul să urmeze procedura de la art. 138 şi urm. CPF) nu reiese că reclamantul
(cesionarul care a efectuat plata), după cum nici domnul B. (cedentul care a şi realizat venitul
propriu-zis), a fost la vreun moment dat astfel interpelat, şi nici că în privinţa unuia sau a altuia
s-a detectat o diferenţă semnificativă de venituri. Nu i s-a cerut nicio declaraţie de venituri sau de
patrimoniu, ci inspecţia (de fapt verificarea) s-a canalizat direct pe (textual): „plăţile efectuate de
reclamant în cursul anului 2011 către d-l B. ca urmare a Contractului de cesiune autentificat de
Biroul Notarial C. sub nr. 132/07.02.2011 şi a Actului adiţional nr. 1 autentificat de Biroul
Notarial C. sub nr. 133/07.02.2011”.
Cum a intrat acest contract în vizorul verificatorilor (erijaţi în „inspectori”) nu se poate
afla din documentul intitulat RIF, dar se poate prezuma că în algoritmul de filtrare aplicat asupra
unor plăţi consemnate şi efectuate în mod cât se poate de transparent în acte notariale raportate
ca atare prin intermediul Uniunii Notarilor, va fi evidenţiat şi acest contract, care nu era un act
ocult, ci unul perfect ostensibil - un veritabil act notarial.
Însă, doar acest contract nu poate reprezenta o situaţie premisă valabilă pentru „controlul
marilor averi”, în niciun caz în privinţa reclamantului, care nici măcar nu a realizat un venit, ci a
plătit un venit.
Nu întâmplător această situaţie este una paradoxală: făcând plăţi contractuale către
cedentul B. şi nereţinând impozite cesionarul A. nu s-a ales cu nici o „mare avere” care să fi
scăpat taxării. Reclamantul a contestat, deopotrivă, pe fond, chiar „obligaţia reţinerii impozitului
la plătitor”, însă fondul în sine controversat al impunerii nu trebuie să comute atenţia de la
constatarea de bun simţ că cel ce realiza venitul, şi care teoretic, în logica şi raţiunea controlului
marilor averi, putea beneficia de o diferenţă semnificativă de venit, şi aceea circumscrisă
condiţionărilor de la art. 138 alin. 6, nu putea fi decât cedentul, dl. B., căci el a realizat venitul.
Abia examinând „averea” acestuia şi constatând că aceasta a eludat taxarea, s-ar fi putut,
eventual, ajunge la plătitorul de venit care ar fi trebuit, ipotetic, să reţină impozitul la sursă.
Raţionamentul verificatorilor iluzoriei „mari averi” a reclamantului este vădit deficitar.
Relevanţa acestor constatări de ordin mai general vizând nereguli în premisarea, logica şi
instrumentarea controlului este următoarea:
a) Nicio diferenţă semnificativă de venituri nu a fost detectată la reclamant, însăşi
premisa controlului marilor averi lipsind cu desăvârşire.
b) Persoana fizică A. nu putea face, din partea Serviciului Verificări Fiscale Persoane
Fizice cu Averi Mari, obiectul unei descinderi (eşuate) la 28.12.2016 - la domiciliul fiscal, situat
în str. xx nr..., D, jud. D., în vederea efectuării unei inspecţii fiscale parţiale privind impozitul pe
venit aferent perioadei 01.01.2011- 31.12.2011, în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea
nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, căci nu era de plano un contribuabil aflat în
administrarea fiscală a autorităţii centrale.
c) Prima interpelare în raport de o „mare avere” detectată trebuia să ia forma unei
solicitări de clarificări adresate cel mai probabil cedentului care a realizat venitul, urmată de o
invitaţie pentru depunerea unei declaraţii de venituri şi patrimoniu, care, desigur, nu ar fi condus
la constatarea unor „diferenţe semnificative” la reclamant, vizat de verificare, în raport de vreun
referenţial anume.
d) Reclamantul nu putea fi nici somat (cu nr. 575/08.02.2017) cu obligaţia de a prezenta
acte deja aflate în posesia verificatorilor (căci aceştia le enumeră expres în somaţie) şi cu atât mai
puţin nu putea fi nici terorizat cu ameninţări privind incidenţa prevederilor art. 4 din Legea nr.
241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (Constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta
organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării
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verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.)
Ameninţarea penală este pe cât de intimidantă, tot pe atât de gratuită.
O verificare care nu pleacă de la premisa detectării unei mari averi (venituri proprii
prezumtiv nedeclarate) nu urmează nici măcar procedura controlului marilor averi, însă cu atât
mai puţin procedura de inspecţie fiscală.
Astfel, schemele de interpelare: invitaţie, descindere (la 28.12.2016), verbalizarea unei
ipotetice începeri a inspecţiei în lipsă (PV 5961/28.12.2016), verbalizarea în lipsă a unor pretinse
„constatări” (PV ../29.12.2016), altă invitaţie (.../29.12.2016), altă somaţie (../08.02.2017), act de
suspendare pentru obţinere de informaţii de la terţi (../08.02.2017), act de reluare inspecţie
(./27.02.2017), altă verbalizare a altor constatări privind descrierea „faptei” ca şi cum s-ar fi
detectat un ilicit fiscal (PV ../03.03.2017), culminând cu RIF 36/1689/24.04.2017 şi cu Decizia
de impunere 1690/24.04.2017 reprezintă acte de supremă improvizaţie.
2. Intervenţia prescripţiei fiscale în orice ipoteză de verificare a marilor averi sau de
inspecţie fiscală regulată, pe baza demersurilor începute în anul 2016 şi finalizate în anul 2017 în
privinţa reclamantului
Obligaţiile fiscale stabilite suplimentar sunt aferente unei tranzacţii intervenite în cursul
anului 2011, astfel încât posibilitatea de a stabili obligaţii suplimentare aferente acestui an s-a
prescris la data de 1 ianuarie 2017, conform art. 91 Cod de procedură fiscală anterior. Pentru a
interveni suspendarea termenului de prescripţie, este nevoie ca o inspecţie sau o verificare fiscală
să înceapă în mod valabil, iar începerea sa este data trecută în registrul unic de control ori, în
situaţia nedeţinerii acestuia, data consemnată în procesul-verbal emis valabil de organele fiscale
în acest sens. În acest context este foarte important de reţinut că la data 25.01.2017, când
reclamantul a interogat site-ul ANAF, nu exista un anunţ privind avizul de începere a inspecţiei
fiscale în 2016, motiv pentru care a semnalat în contestaţie un dubiu major cu privire la realitatea
publicării sale la pretinsa dată a avizării verificării la 28.11.2016, fiind posibil ca în fapt să nu fi
fost niciodată publicat.
Reclamantul a conservat un print-screen dintr-o interogare a site-ului ANAF (acum
devenită indisponibilă, probabil nu întâmplător) din care reiese că un ANUNŢ INDIVIDUAL
privindu-l pe reclamant a fost publicat abia la 20.01.2017, nicidecum la 28.11.2016.
Autoritatea a indicat în PV AJVEF 5164/28.11.2016 că un anunţ individual din
28.11.2016 a fost retras la data de 31.01.2017. În opinia reclamantului nu se putea face o astfel
de menţiune pe un proces-verbal din 28.11.2016, iar la 25.01.2017 tot ce reclamantul a găsit a
fost anunţul individual din 20.01.2017.
Reclamantul a furnizat în rest multiple indicii privind nerespectarea prevederilor
procedurale ce ar fi putut conduce la suspendarea termenului de prescripţie de la data de
28.12.2016. Acţionând în termenii unei inspecţii regulate, verificatorii de la Bucureşti au pretins
că la 28.12.2016 (între Crăciun şi Anul Nou) s-au deplasat expres la Suceava pentru a-l interpela
pe reclamant la adresa domiciliară, şi a verbaliza astfel îndeplinirea procedurii de începere a
inspecţiei fiscale. Căutau astfel să întrerupă prescripţia prin întocmirea unui proces-verbal în
lipsa reclamantului şi a oricărui membru al familiei acestuia, însă cu participarea dubioasă a unui
martor (E.), ce locuieşte el însuşi în partea opusă a municipiului Suceava (strada yy este
diametral opusă străzii xx pe axa NE-SV).
În mod clar, demararea şi instrumentarea acestei verificări/inspecţii sunt dubioase şi
aflate sub spectrul prescripţiei fiscale de care inspectorii au fost cât se poate de conştienţi, făcând
tot posibilul, chiar şi urmând un raţionament defect şi o procedură improprie, să „agaţe” o
ipotetică „mare avere” a reclamantului chiar la limita prescripţiei înainte de sfârşitul anului 2016.
3. Pe fondul impunerii, decizia nu are un temei legal valabil sau lipsit de echivoc.
Precaritatea, nu doar a procedurii urmate, dar chiar şi a fondului juridic (art. 78 CF versiunea
2011) al impunerii face ca dubiul să joace în favoarea contribuabilului - art. 13 alin. 6 CPF Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. 1-5, prevederile legislaţiei fiscale
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rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului (in dubio contra
fiscum).
La data perfectării cesiunii, aceste venituri ale cedentului B., urmărite în speţă la
plătitorul de venit, cesionarul A., nu erau impozabile potrivit prevederilor Codului fiscal. Plata
cesiunii examinate în această urmărire s-a făcut integral în cursul anului 2011, fiind aşadar
aplicabile dispoziţiile legale înscrise în Codul fiscal valabile pentru acel an. În ceea ce priveşte
dispoziţiile art. 78 din Codul fiscal (versiunea 2011), veniturile din alte surse erau definite prin
raportare la celelalte categorii de venituri asupra cărora Codul fiscal prevedea expres un
tratament fiscal explicit: „Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind
impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) - h), altele decât
veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin
normele metodologice elaborate în aplicarea prezentului articol.”
Cu alte cuvinte, în categoria veniturilor din alte surse erau incluse veniturile identificate
expres ca impozabile în codul fiscal şi veniturile enumerate în normele de aplicare la art. 78 CF.
Însă, în 2011, anul încheierii şi al producerii efectelor contractului de cesiune, acest tip de
venituri nu era prevăzut în norme (a se vedea punctul 152 din Norme).
Din aceste norme se observă cu uşurinţă că veniturile din cesiune nu puteau fi în epocă, în
mod diligent, identificate ca impozabile. Nu exista în anul 2011 o normă expresă care să fi inclus
aceste venituri în categoria celor impozabile şi chiar principiul certitudinii impunerii se opune
unei încadrări precum cea din speţă.
După cum se poate observa din structura titlului din Codul fiscal care reglementează
impozitul pe venit, veniturile impozabile sunt sistematizate şi reglementate expres, orice venit
care nu se regăseşte în aceste categorii fiind considerat neimpozabil. Analizând întreg titlul III
Impozit pe venit, nu poate fi identificată nicio dispoziţie expresă cu privire la veniturile din
cesiunile de creanţă, aşa cum prescrie art. 78.
Abia 2 ani mai târziu legiuitorul a introdus în cadrul normelor metodologice, în categoria
veniturilor impozabile din alte surse, veniturile din cesiunea de creanţă. Astfel, prin HG nr.
84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, a fost completat pct. 152 din Norme.
Prin urmare, abia începând în anul 2013 veniturile din cesiunea de creanţă au fost
calificate expres ca reprezentând venituri din alte surse, urmând a le fi aplicabilă impunerea prin
mecanismul reţinerii la sursă a impozitului pe venit.
În contextul redat mai sus, reclamantul nu a fost nici un moment în măsură să identifice
sumele achitate în 2011 ca fiind impozabile, şi cu atât mai puţin el nu poate fi suspectat că a
eludat legea prin nedeclararea bazei de impunere pentru venitul realizat de cedent şi nereţinerea
impozitului. Tot ce a făcut reclamantul, acţionând ca persoană fizică şi nu sub vreun identificator
fiscal ce ar atrage asupra sa prezumţia unei diligenţe fiscale sporite, a fost să achite preţul
convenţional al unei cesiuni de drepturi necerte la momentul contractului şi al actului adiţional (a
se vedea art. 2 şi art. 4 din actul adiţional).
Pentru aceste motive, a solicitat admiterea acţiunii.
În drept reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ şi art. art. 281 alin. 5 din Codul de procedură fiscală.
În susţinerea cererii sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (f. 15-118).
Prin întâmpinarea depusă la data de 21 mai 2018 pârâta a învederat, în primul rând, în
ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei reclamantului, următoarele:
Pe rolul Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF a fost
înregistrată contestaţia formulată de reclamant împotriva Deciziei de impunere nr.
1690/24.04.2017 emisă de ANAF Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice.
Având în vedere acţiunea înregistrată pe rolul instanţei, au devenit aplicabile prevederile
art.281 alin.(5) şi alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate
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cu prevederile pct.13.2 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr.3741/2015, privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015.
Potrivit acestor prevederi legale, în situaţia în care contestatorul se adresează instanţei de
contencios administrativ pentru nesoluţionarea contestaţiei în termen de 6 luni, organul de
soluţionare competent va emite decizie de dezinvestire, la data la care a luat cunoştinţă de
acţiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil.
Având în vedere aceste aspecte, organul de soluţionare a considerat că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de art. 281 alin. 5 din Legea nr. 207/2015, fapt pentru care acesta a emis
decizie de dezinvestire care a fost comunicată reclamantului.
2. În ceea ce priveşte cererea de anulare a Deciziei de impunere nr. 1690/24.04.2017
emisă de ANAF- Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice, a solicitat respingerea
acţiunii ca neîntemeiată, având în vedere următoarele motive:
1) Referitor la susţinerile reclamantului privind „nereguli în organizarea şi fundamentarea
procedurii de inspecţie”, a învederat următoarele:
Este neîntemeiată afirmaţia reclamantului în sensul că „decizia de impunere şi întreaga
verificare se întemeiază pe o bază legală improprie, cu consecinţe vătămătoare [...] implicând
nulitatea virtuală a actului contestat şi că autoritatea fiscală centrală şi-a întemeiat demersul pe
art.113CPF [...] când de fapt Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice acţiona ca
organ central de cercetare a marilor averi, şi nu putea acţiona decât în baza procedurii şi a
raţiunilor distincte conţinute în CAPITOLUL IV Verificarea situaţiei fiscale personale de către
organul fiscal central, art. 138 CPF şi urm. trebuind să producă un raport de verificare (şi nu
un raport de inspecţie fiscală, căci viza un subiect fiscal detectat, şi nu un contribuabil
administrat ca atare”.
Astfel, a menţionat că inspecţia fiscală parţială efectuată de către ANAF - Direcţia
Generală Control Venituri Persoane Fizice la persoana fizică A. s-a efectuat având la bază
desemnarea ca organ competent prin OPANAF nr. 3696/16.12.2015 pentru stabilirea unor
competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 947/22.12.2015 şi care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
Potrivit prevederilor art.1 din OPANAF nr. 3696/16.12.2015: Direcţia generală control
venituri persoane fizice este organ fiscal competent pentru exercitarea inspecţiei fiscale privind
impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare,
pe întregul teritoriu al ţării, rezultând că nu se impunea delegarea de competenţă în baza
OPANAF nr. 767/2016 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie
fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.
Astfel, motivele invocate de contribuabil cu privire la competenţa de exercitare a
inspecţiei fiscale de către Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice la persoana fizică
A. sunt total neîntemeiate.
De asemenea, în ceea ce priveşte susţinerea reclamantului privind temeiul juridic al
inspecţiei fiscale, prezentat la punctul 3, capitolul I din raportul de inspecţie fiscală respectiv:
Titlul VI, Capitolul I, art.113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările şi completările ulterioare, a menţionat că acesta este corect, având în vedere
competenţa de exercitare a inspecţiei fiscale parţiale de către Direcţia Generală Control Venituri
Persoane Fizice.
Echipa de inspecţie fiscală a respectat prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, privind efectuarea controlului fiscal,
prezentat în cadrul Capitolului I, Titlul VI.
Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Legea nr. 267/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca
obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii
îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor,
respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a
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bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale
principale.
De asemenea, potrivit prevederilor art.115 lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare: inspecţia fiscală parţială [...]
reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a uneia sau mai multor obligaţii
fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, ce revin unui
contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp determinată.
În speţa, în vederea efectuării inspecţiei fiscale parţiale, echipa de inspecţie fiscală a
întocmit şi utilizat formularele prevăzute la art.1 din OPANAF nr.3711/18.12.2015 privind
modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală,
respectiv: Aviz de inspecţie fiscală - anexa nr. 1.a; Ordin de serviciu nr. ....- anexa nr. 2.a; Notă
explicativă - anexa nr. 3.a; Invitaţie - anexa nr. 4.a; Proces-verbal - anexa nr. 5.a; [...] Declaraţie anexa nr. 8.a; [...] Somaţie - anexa nr. 10.a.
Este neîntemeiată afirmaţia reclamantului în sensul ca „domnul A. nu putea fi somat (cu
nr. 575/08.02.2017) cu obligaţia de a prezenta acte deja aflate în posesia verificatorilor (căci
aceştia le enumera expres în somaţie)”, având în vedere următoarele aspecte:
- ulterior îndeplinirii procedurii de comunicare prin publicitate a anunţului individual nr.
A_VEF 249/20.012017 referitor la actele emise în cursul inspecţiei fiscale parţiale efectuată
pentru persoana fizică A., având în vedere faptul că acesta nu s-a prezentat în urma Invitaţiei nr.
A_VEF 5970/29.12.2016, s-a întocmit Somaţia înregistrată cu nr. A_VEF 575/08.02.2017
(anexa nr.16 la raportul de inspecţie fiscală), prin care acesta a fost somat să se prezinte în data
de 03.03.2017 la sediul organului fiscal;
- în conformitate cu prevederile art.124 alin.(2) privind „Obligaţia de colaborare a
contribuabilului/plătitorului” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare: (2) Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să colaboreze la
constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de
desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării
situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
Din acţiunea formulată de reclamant rezultă faptul că deşi pe parcursul efectuării
inspecţiei fiscale parţiale echipa de inspecţie fiscală a respectat atât prevederile art.7 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare şi a
exercitat rolul activ cu privire la înştiinţarea plătitorului prin împuternicita F. asupra drepturilor
şi obligaţiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfăşurarea procedurii, cât şi prevederile
art. 9 privind dreptul de a fi ascultat respectiv prevederile art.130 privind dreptul
contribuabilului/plătitorului de a fi informat din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea inspecţiei fiscale având loc
discuţia finală asupra constatărilor şi consecinţelor menţionate în proiectul de raport de inspecţie
fiscală prezentându-se ulterior şi punct de vedere, reclamantul confundă inspecţia fiscală
efectuată cu verificarea situaţiei fiscale personale prevăzută la Capitolul IV, Titlul VI din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
2) De asemenea, sunt neîntemeiate susţinerile reclamantului privind intervenţia
prescripţiei fiscale în orice ipoteză de verificare a marilor averi sau de inspecţie fiscală regulată,
pe baza demersurilor începute în anul 2016 şi finalizate în anul 2017.
Astfel, cu privire la comunicarea Avizului de inspecţie fiscală nr. A_VEF_ 5101/
23.11,2016, a făcut următoarele precizări:
Avizul de inspecţie fiscală nr. A_VEF_ 5101/ 23.11.2016 (anexat în copie), în care se
menţionează data de începere a inspecţiei fiscale efectivă data de 28.12.2016 a fost transmis
contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire în vederea comunicării în conformitate cu
art.47 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi
completările ulterioare.
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Întrucât actul administrativ-fiscal nu a putut fi comunicat prin poştă s-a procedat în
conformitate cu dispoziţiile art.47 alin.(4) şi (5) din Codul de procedură fiscală cu modificările şi
completările ulterioare, la comunicarea acestuia prin publicitate.
În acest sens, s-a afişat în data de 28.11.2016, concomitent la sediul Direcţiei Generale
Control Venituri Persoane Fizice - Direcţia Persoane Fizice cu Averi Mari-Serviciul Verificări
Fiscale Persoane Fizice cu Averi Mari şi pe pagina de internet ANAF www.anaf.ro Anunţul
individual nr. A_VEF 5163/28.11.2017, în conformitate cu prevederile art.47, alin.(4) şi (5) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şt completările ulterioare.
De asemenea, s-a întocmit Procesul verbal nr. A_VEF 5164/28.11.2016 privind
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate al Avizului de inspecţie fiscală nr.
A_VEF_ 5101/23.11.2016 şi adresa nr. A_VEF 5165/28.11.2016 către Serviciul Comunicare
Relaţii Publice şi Mass-media pentru publicarea anunţului individual nr. A_VEF
5163/28.11.2016 referitor la persoana fizică A..
Ca urmare a adresei nr. AVEF ../28.11.2016, Serviciul Comunicare Relaţii Publice şi
Mass-media a publicat în data de 28 noiembrie 2016 pe pagina de internet ANAF anunţul
individual nr. AVEF ../28.11.2016 referitor la persoana fizică A. aşa cum rezultă din copia printscreen-ului privind anunţul individual - A. publicat la data de 28 noiembrie 2016, precum şi din
copia mesajului „anunţul a fost postat” transmis prin mail în data de 28.11.2016, ora 01.44 PM
de către G., expert superior în cadrul Serviciului Comunicare Relaţii Publice şi Mass-Media,
ANAF.
Potrivit prevederilor art.47 alin.(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, actul administrativ-fiscal se consideră
comunicat prin publicitate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Ca urmare a celor menţionate mai sus, rezultă fără tăgadă că pentru Avizul de inspecţie
fiscală nr. A_VEF_ 5101/23.11.2016 termenul de comunicare s-a împlinit la data de 12.12.2017.
Prin urmare, a solicitat a se constata faptul că echipa de inspecţie fiscală a respectat
obligaţia de înştiinţare a plătitorului persoană fizică în legătură cu acţiunea de inspecţie fiscală
parţială în conformitate cu prevederile art.122 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare:
b) cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori, inspecţia fiscală parţială fiind începută
în a 16-a zi de la data comunicării avizului.
În vederea efectuării inspecţiei fiscale parţiale la data de 28.12.2016 conform Avizului de
inspecţie fiscală nr. A_VEF_ 5101/ 23.11.2016, echipa de inspecţie fiscală a respectat
prevederile art. 125 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările şi completările ulterioare referitoare la „Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei
fiscale” şi prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
cu modificările şi completările ulterioare referitoare la „începerea inspecţiei fiscale”.
Astfel, ca urmare a deplasării cu trenul în data de 28.12.2016 la domiciliul fiscal al
plătitorului A., respectiv în D., str. xx, nr. ..., Jud. D., în vederea efectuării inspecţiei fiscale
parţiale privind impozitul pe venit, d-l A. nu a putut fi găsit. În acest sens s-a întocmit Procesul
verbal privind îndeplinirea procedurii de începere a inspecţiei fiscale înregistrat sub nr. A_VEF
5961/28.12.2016, în prezenţa martorului E., domiciliat în Suceava, str. yy, bl...., ..., legitimat cu
CI seria .. nr.... eliberată de Poliţia D.. Copia biletelor de tren din data de 28.12.2016, ora 06.1513.31 şi de întoarcere din data de 28.12.2016, ora 15.45-22.47 precum şi copia ordinelor de
deplasare nr. 309/21.12.2016 şi nr. 310/21.12.2016 fac dovada deplasării la domiciliul fiscal al
contribuabilului verificat.
Referitor la afirmaţia reclamantului cu privire la prescrierea obligaţiilor fiscale stabilite, a
precizat că prevederile legale referitoare la prescripţie avute în vedere la efectuarea inspecţiei
fiscale au fost următoarele:
- art. 347 alin.(1) „dispoziţii privind termenele” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
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- art. 91 alin.(1) şi (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările
şi completările ulterioare, privind obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă
termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale aferente anului 2011;
- art. 347 alin.(2) „dispoziţii privind termenele” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
- art.111 alin.(2) lit.b) „întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului
de a stabili creanţe fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.126 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) „Durata efectuării inspecţiei fiscale” din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
- art.127. alin.(7) „Suspendarea inspecţiei fiscale” din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
În Raportul de Inspecţie fiscală nr. A_VEF_1689/ 24.04.2017 se menţionează la capitolul
I punctul 8: inspecţia fiscală s-a desfăşurat în perioada 28.12.2016-08.02.2017 şi 03.03.201705.04.2017, iar la punctul 10: perioada de suspendare: 09.02.2017-02.03.2017 (22 zile).
Rezultă că durata efectivă de efectuare a inspecţiei fiscale a fost de 77 zile.
Astfel, inspecţia fiscală parţială s-a finalizat într-o perioadă mai mică decât dublul
perioadei prevăzute de art.126 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
În concluzie, la data de 28.12.2016 inspecţia fiscală parţială a început în mod valabil şi pe
cale de consecinţă termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale
pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011 s-a suspendat până la data emiterii actului administrativ
fiscal, fiind respectate întocmai prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, în conformitate cu OPANAF nr. 3711/2015 din 18 decembrie 2015 privind
modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, sau întocmit Procesul-verbal nr. A_VEF 5969/29.12.2016, precum şi Invitaţia nr. A_VEF
5970/29.12.2016, care potrivit ordinului menţionat reprezintă documentul prin care un
contribuabil este solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea
efectuării/stabilirii condiţiilor de efectuare a unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 56,
64, 65, 113 şi 134 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Acest document se întocmeşte în cazurile în care acţiunea nu a putut fi efectuată la
domiciliul fiscal/sediul secundar al contribuabilului/plătitorului şi nici în alt loc stabilit de comun
acord cu contribuabilul/plătitorul.
Actele de procedură întocmite, respectiv: Procesul verbal privind îndeplinirea procedurii
de începere a inspecţiei fiscale înregistrat sub nr. A_VEF 5961/28.12.2016, Procesul-verbal nr.
A_VEF 5969/29.12.2016, precum şi Invitaţia nr. A_VEF 5970/29.12.2016 au fost transmise
reclamantului prin poştă cu confirmare de primire în vederea comunicării în conformitate cu
art.47 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
În urma analizării menţiunilor înscrise pe plicurile şi confirmările de primire returnate de
Poşta română (anexate în copie), rezultă că d-l A. a fost avizat în datele de 03.01.2017 şi
06.01.2017 pentru transmiterea actelor de procedură menţionate mai sus.
Întrucât actele emise nu au putut fi comunicate prin poştă, s-a procedat în conformitate cu
dispoziţiile art.47 alin.(4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările şi completările ulterioare, la comunicarea acestora prin publicitate.
În acest sens, s-a afişat în data de 20.01.2017, concomitent la sediul Direcţiei Generale
Control Venituri Persoane Fizice - Direcţia Persoane Fizice cu Averi Mari-Serviciul Verificări
Fiscale Persoane Fizice cu Averi Marii şi pe pagina de internet ANAF www.anaf.ro Anunţul
individual nr. A_VEF 249/20,01.2017 (anexat în copie), în conformitate cu prevederile art.47,
alin.(4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
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De asemenea s-a întocmit Procesul verbal nr. A_VEF248/20.01.2017 privind îndeplinirea
procedurii de comunicare prin publicitate a actelor emise menţionate mai sus şi adresa nr.
A_VEF 250/20.01.2017 către Serviciul Comunicare Relaţii Publice şi Mass-media pentru
publicarea anunţului individual nr. AVEF 249/20.01.2017 referitor la persoana fizică A.
3) Pe fondul cauzei a arătat că nu pot fi luate în considerare susţinerile reclamantului ca
decizia atacată nu ar avea un temei legal „sau lipsit de echivoc”. În mod greşit reclamantul
afirmă ca „precaritatea, nu doar a procedurii urmate, dar chiar şi a fondului juridic (art.78 CF
versiunea 2011) al impunerii face ca dubiul să joace în favoarea contribuabilului-art.13 alin.6
CPF- Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin.1-5, prevederile legislaţiei
fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/ plătitorului (in
dubio contra fiscum)”.
Cu privire la analizarea operaţiunii juridice prin prisma unor reglementări ulterioare
momentului încheierii contractului de cesiune şi la susţinerea că în anul 2011, anul încheierii şi
al producerii efectelor contractului de cesiune, acest tip de venituri nu era prevăzut în norme, a
învederat următoarele:
- în perioada în care s-a încheiat Contractul de cesiune autentificat de Biroul Notarial C.
sub nr. 132/07.02.2011, precum şi Actul adiţional nr. 1 autentificat de Biroul Notarial C. sub nr.
133/07.02.2011, existau prevederile legale: art.78 alin.(2) şi art.79 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare privind reţinerea la sursă la
momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra
venitului brut, respectiv veniturile impozabile din alte surse;
- obligativitatea reţinerii impozitului pe venituri din alte surse conform art.78 alin.(2) din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, exista şi înainte
de exemplificarea prin HG 84/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal aprobate prin HG 44/2004; prin Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal aprobate prin HG 44/2004 au fost exemplificate
pentru art.78 alin.(2) veniturile realizate de persoanele fizice: 152. în aplicarea art. 78 alin. (2)
din Codul fiscal, în această categorie se includ, de exemplu, următoarele venituri realizate de
persoanele fizice (...);
- exemplificarea prin HG 84/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal aprobate prin HG 44/2004 ca lege secundară prin
includerea expresă a acestor operaţiuni nu exclude inexistenţa temeiului de drept din legea
primară, respectiv Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, întrucât prin Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
aprobate prin HG 44/2004 valabile la data realizării operaţiunilor (2011) legiuitorul exemplifică
pentru art.78 alin.(2) veniturile realizate de persoanele fizice, fără a avea caracter limitativ,
respectiv veniturile care puteau fi incluse în categoria veniturilor din alte surse nefiind limitate la
cele expres enumerate.
Prin urmare, contribuabilul consideră eronat că au fost aplicate retroactiv dispoziţiile
legale, câtă vreme în anul 2011 existau prevederi legale care reglementau regimul fiscal al
veniturilor obţinute de persoanele fizice în baza unor contracte de cesiune.
Mai mult, faptul că o prevedere expresă, în sensul impozitării prin aplicarea cotei de 16%
asupra veniturilor obţinute de cedent din cesiunea de drepturi de creanţă, a fost introdusă prin
HG nr. 44/2003, în luna martie 2013, întăreşte ideea că regimul fiscal aplicabil în speţă este
corect stabilit de organele de inspecţie fiscală, normele neadăugând la lege, ci doar
exemplificând.
De altfel, încă din anul 2010, tratamentul fiscal aplicabil unor astfel de operaţiuni a făcut
şi obiectul unor materiale disponibile inclusiv în surse deschise accesului public, respectiv
articolul publicat la data de 27 octombrie 2010, pe pagina de internet fiscalitatea.ro referitor la
vânzarea unui drept litigios.
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În consecinţă a apreciat, pe de o parte, că regimul fiscal aplicabil era cunoscut (şi nu
neclar), iar pe de altă parte, că persoana fizică plătitoare avea posibilitatea şi ocazia şi pe această
cale să se informeze şi să cunoască tratamentul legal aplicabil din punct de vedere fiscal pentru
operaţiunile economice la care a participat.
Ca urmare nu a fost încălcat principiul neretroactivităţii legii.
Cu privire la afirmaţia că nu exista în anul 2011 o normă expresă care să fi inclus aceste
venituri în categoria celor impozabile şi chiar principiul certitudinii impunerii se opune unei
încadrări precum cea din speţă, a învederat următoarele:
Prin inspecţia fiscală efectuată s-a respectat principiul fiscalităţii privind certitudinea
impunerii, prevăzut la art.3 lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, în vigoare pentru perioada supusă controlului.
Aşa cum s-a menţionat în Raportul de inspecţie fiscală nr. A_VEF 1689/24.04.2017 care
a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente bazelor
de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice nr. A_VEF
1690/24.04.2017, în urma încasării de la dl. A. în calitate de Cesionar a sumei aferentă
drepturilor cesionate cu titlu oneros prin Contractul de cesiune autentificat sub nr.
132/07.02.2011, dl. B. în calitate de Cedent a realizat venituri din alte surse potrivit art. 78 alin.
(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal aprobate
prin HG 44/2004 valabile la data realizării operaţiunilor (2011) ca lege secundară, legiuitorul
exemplifică pentru art.78 alin.(2) veniturile realizate de persoanele fizice, fără a avea caracter
limitativ şi nu exclude existenţa temeiului de drept din legea primară, respectiv Legea 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.78 alin. (2) veniturile
din alte surse realizate de persoanele fizice.
Astfel, la punctul 152 din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal aprobate prin HG 44/2004 valabile la data realizării operaţiunilor (2011), se
menţionează următoarele: „în aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în această categorie se
includ, de exemplu, următoarele venituri realizate de persoanele fizice”.
Ca urmare, veniturile încasate de d-l B. în calitate de cedent de la d-l A. în calitate de
Cesionar a sumei aferente drepturilor cesionate cu titlu oneros prin Contractul de cesiune
menţionat mai sus, sunt corect încadrate în categoria veniturilor din alte surse potrivit art. 78
alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în
vigoare pentru perioada supusă controlului.
Referitor la invocarea de către reclamant a principiului fiscalităţii, respectiv principiul
certitudinii impunerii, aşa cum este definit la art.3 pct. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la „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”, a menţionat că la art. 79 alin(1)-(3) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare în vigoare pentru perioada supusă
controlului, se precizează atât modul de calcul al impozitului pe venit, plătitorul acestui impozit
cât şi termenul de plată, după cum urmează:
- Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de
către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.
- Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
- Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care a fost reţinut.
Faţă de concluzia reclamantului potrivit căreia „atât timp cât legea fiscală nu prevede în
mod expres şi clar baza impozabilă, existând un dubiu, acest dubiu este în favoarea
contribuabilului”, a menţionat că echipa de control a ţinut seama de prevederile referitoare la
regulile de interpretare a legii prevăzute la art.13 alin.(1)-(5) din Legea 207/2015, cu modificările
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şi completările ulterioare şi conform acestora: prevederile legislaţiei fiscale se interpretează în
sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.
Cu privire la principiul privind eficienţa impunerii întrucât la nivelul anului 2011 Codul
Fiscal şi la susţinerea că normele de punere în aplicare nu cuprindeau dispoziţii exprese privind
cesiunea de creanţă ca venit impozabil, a învederat următoarele:
Drepturile cesionate conform Contractului de cesiune încheiat între părţi includ, fără a se
limita la, toate drepturile la măsuri reparatorii prin echivalent a terenului, dreptul la despăgubiri,
inclusiv, dar fără a se limita la:
- drepturile de orice natură şi calităţile procesuale deţinute sau izvorâte din Notificarea nr.
55026/20.09.2005 înregistrată la Primăria Sectorului .. Bucureşti, expediată cu scrisoarea
recomandată nr. 28582/20.09I2005, în urma căreia prin Hotărârea nr. 1172/25.10.2010 emisă de
Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea legilor fondului funciar, a fost validată anexa 23
privind suprafaţa de 13.0535 ha, solicitată în vederea acordării de despăgubiri băneşti;
- drepturile de orice natură şi calităţile procesuale deţinute sau izvorâte din orice altă
procedură judiciară sau extrajudiciară şi/sau administrativă ce ar avea ca obiect terenul sau
reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestuia prin echivalent;
- toate drepturile şi calităţile pe care cedentul le deţine sau le poate deţine în legătură cu
procedura iniţiată în baza Legii nr. 247/2005 sau orice altă lege sau procedură legală cu privire la
teren;
- dreptul de a formula sau continua acţiuni în justiţie ce au ca finalitate obţinerea
dreptului de proprietate asupra terenului, alte măsuri reparatorii sau dreptul la despăgubiri şi de a
apăra dreptul la măsuri reparatorii, precum şi drepturile rezultate în urma soluţionării Notificării
şi/sau oricăror alte proceduri administrative şi/sau judiciare, în cazul în care acestea sunt
contestate de terţe persoane.
Pârâta a solicitat a se constata că obiectul convenţiei părţilor l-a reprezentat în fapt
vânzarea unei creanţe incerte, aşa cum a precizat şi reclamantul însuşi în contestaţia formulată (a
se vedea art.2 şi art.4 din actul adiţional, înscrisuri anexate în copie).
La momentul încheierii contractului de cesiune nr. 132/07.02.2011 nu era emis titlul de
despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în temeiul Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi
completările ulterioare şi prin contractul încheiat între părţi s-a realizat preluarea de către
cesionar a drepturilor cedentului pentru despăgubire.
De asemenea, a precizat că obiectul convenţiei părţilor l-a reprezentat în fapt vânzarea
unei creanţe incerte şi nu un transfer de bunuri mobile, în adevăratul înţeles al dispoziţiilor
art.474 din Vechiul Cod Civil.
În concluzie, prin contractul de cesiune nr. 132/07.02.2011 şi actul adiţional la acesta
încheiate între părţi, drepturile cesionate nu reprezintă un bun mobil sau o obligaţie încadrabilă la
art. 474 din Vechiul Cod Civil, deoarece, deşi prin contractul menţionat s-au vândut diverse
drepturi de a pretinde măsuri reparatorii, despăgubiri, precum şi calităţi deţinute real sau
potenţial în legătură cu proceduri administrative sau acţiuni în justiţie, nu au fost preluate
obligaţii exigibile, (având în vedere că la data tranzacţiei nu era emis titlul de despăgubire şi nici
titlul de conversie).
De altfel, chiar şi atunci când a fost stabilit preţul contractului - „preţul total pentru
drepturile cedate” - prin actul adiţional nr. 1 la contractul de cesiune, autentificat sub nr.
133/07.02.2011, nu au fost evaluate drepturile vândute sau obligaţii exigibile, ci a fost utilizată
convenţional o formulă de calcul pe baza preţului mediu per acţiune al acţiunilor Fondul
Proprietatea.
Având în vedere cele de mai sus, această operaţiune de vânzare de drepturi nu se
încadrează în categoria veniturilor neimpozabile prevăzute la art.42 lit.g) din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, invocat de contribuabil, respectiv:
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în înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile; (...) lit.g) veniturile
primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din
patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele
decât cele definite la cap. VIII^1.
Aşa cum s-a menţionat în raportul de inspecţie fiscală nr. A_VEF 1689/24.04.2017, în
urma încasării de la dl. A. în calitate de Cesionar a sumei aferentă drepturilor cesionate cu titlu
oneros prin Contractul de cesiune autentificat sub nr. 132/07.02.2011, dl. B. în calitate de Cedent
a realizat venituri din alte surse potrivit art. 78 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
Rezultă că în mod corect organul de inspecţie fiscală a considerat că veniturile obţinute
de acesta se încadrează în categoria veniturilor obţinute din alte surse la care sunt aplicabile
dispoziţiile Titlului III, Capitolul IX din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare.
De altfel, potrivit unui punct de vedere emis de Direcţia Generală de Legislaţie Cod
Fiscal şi Reglementări Vamale din cadrul Ministerului de Finanţe Publice cu privire la
tratamentul fiscal al veniturilor obţinute în anul 2011 ca urmare unui contract de cesiune
(anexat), veniturile realizate de către o persoană fizică în calitate de cedent ca urmare a
încasării sumelor aferente drepturilor cedate reprezintă venituri din alte surse, fiind aplicabile
prevederile art. 78 alin. (2) d/n Codul fiscal şi faptul că la data încheierii contractului de
cesiune, respectiv 07.02.2011, normele metodologice de aplicare a Codului fiscal nu cuprindeau
prevederi exprese privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate din cesiunea de creanţă, nu
exonerează pe cesionar de la calculul, reţinerea la sursă şi virarea la bugetul de stat a
impozitului pe venit conform art. 79 din Codul fiscal.
Prin urmare, motivaţiile reclamantului nu pot fi reţinute de instanţa, câtă vreme contractul
de cesiune analizat, în care d-l B. a avut calitatea de cedent, reprezintă o convenţie având ca
obiect transmiterea cu titlu oneros a drepturilor de creanţă ale deţinătorilor asupra statului român.
Contrar susţinerilor reclamantului, actul administrativ-fiscal emis în speţă nu este afectat
de o gravă şi evidentă eroare, nefiind îndeplinite condiţiile de nulitate prevăzute de art.49 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, iar sumele înscrise în Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice nr. A_VEF
1690/124.04.2017 contestate de domnul A. sunt legal stabilite.
În concluzie, având în vedere constatările înscrise în Raportul de Inspecţie Fiscală nr.
A_VEF 1689/24.04.2017 anexă la Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane
fizice nr. A-VEF 1690/24.04.2017 şi precizările făcute în întâmpinare a solicitat respingerea
acţiunii, ca neîntemeiată.
Prin răspunsul la întâmpinare, depus la data de 18 octombrie 2017, reclamantul a solicitat
respingerea apărărilor de fond invocate de intimată.
Reclamantul a arătat că ulterior înregistrării acţiunii, a solicitat intimatei a lua act că
procedura de soluţionare a contestaţiei a încetat, sens în care aceasta a emis Decizia nr.
201/04.05.2018.
A mai arătat reclamantul că îşi menţine în totalitate criticile privind nelegalitatea Deciziei
de impunere nr. 1690/24.04.2017, reiterând, în esenţă, susţinerile din acţiune.
Analizând cererea astfel formulată, faţă de înscrisurile aflate la dosar, susţinerile părţilor
şi dispoziţiile legale aplicabile, se constată că prin raportul de inspecţie fiscală nr.
1689/24.04.2017 şi decizia de impunere nr. 1690/ 24.04.2017, emise de pârâta ANAF - Direcţia
Generală Control Persoane Fizice, s-a stabilit suma de 2.516.416 lei cu titlu de obligaţie
suplimentară de plată în sarcina reclamantului A., deoarece în calitate de cesionar nu a calculat şi
reţinut prin stopaj la sursă impozitul pe venit datorat de cedentul B. din preţul contractului de
cesiune autentificat sub nr. 132/07.02.2011 şi a actului adiţional autentificat sub nr.
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133/07.02.2011, astfel cum prevedeau dispoziţiile art. 78 alin. 2, 79 şi 93 din Legea nr.
571/2003.
Reclamantul a formulat contestaţie administrativă la data de 16.06.2017, nesoluţionată în
termenul prevăzut de lege, motiv pentru care s-a adresat instanţei de contencios administrativ cu
cerere de anulare a deciziei de impunere nr. 1690/ 24.04.2017. Prin întâmpinare organul fiscal a
confirmat incidenţa dispoziţiilor art. 281 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 şi a prezentat decizia nr.
201/04.05.2018 prin care s-a dezinvestit de soluţionarea contestaţiei administrative (f. 142-144).
Fiind legal sesizată cu acţiune directă în anularea deciziei de impunere, Curtea reţine că
reclamantul invocă mai întâi nerespectarea procedurii de efectuare a inspecţiei fiscale, susţinând
lipsa de competenţă a organului de control, precum şi faptul că verificarea situaţiei sale trebuia
efectuată după procedura prevăzută la art. 138 şi urm. din Legea nr. 207/2015.
Însă, faţă de dispoziţiile art. 1 din OPANAF nr. 3696/16.12.2015 competenţa de
verificare aparţine Direcţiei generale control venituri persoane fizice, iar prevederile Cap. IV Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central nu sunt aplicabile,
reclamantul nefiind supus unei verificări fiscale a ansamblului situaţiei fiscale personale cu
privire la impozitul pe venit.
Mai invocă reclamantul şi împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili
creanţe fiscale în sarcina sa, prevalându-se de un „dubiu major” cu privire la realitatea publicării
avizului de începere a inspecţiei fiscale la 28.11.2016 şi de indicii privind nerespectarea
prevederilor procedurale ce ar fi putut conduce la suspendarea termenului de prescripţie prin
încheierea procesului verbal din 28.12.2016 privind începerea inspecţiei fiscale.
Potrivit art. 91 din OG nr. 92/2003 dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se
prescrie în termen de 5 ani, care începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.
De aici rezultă că, faţă de data naşterii creanţei fiscale, termenul de prescripţie urma să se
împlinească la 01.01.2017.
Conform art. 92 din OG nr. 92/2003 înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul fiscal
are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare,
prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală, iar potrivit art. 98 din OG nr. 92/2003 inspecţia
fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale,
cu precizarea de la art. 92 alin. 1 lit. b din OG nr. 92/2003 că termenul de prescripţie prevăzut la
art. 91 se suspendă pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii
deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscal.
Totodată, conform art. 102 alin. 6 din OG nr. 92/2003 data începerii inspecţiei fiscale este
data menţionată în registrul unic de control, iar în cazul contribuabililor care nu deţin sau nu
prezintă organelor de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un
proces-verbal de constatare.
În speţă organul fiscal susţine că avizul de inspecţie fiscală nr. A_VEF_5101/
23.11.2016, având data de începere a inspecţiei fiscale la 28.12.2016, a fost transmis prin poştă
cu confirmare de primire, dar întrucât nu s-a putut comunica astfel, s-a luat măsura comunicării
prin publicitate, fiind afişat la 28.11.2016. Însă la dosar nu s-a depus dovada de comunicare prin
poştă, ci copie de pe un AWB ... din 24.11.2016 cu retur la 26.11.2016 cu menţiunea destinatarul
nu a răspuns la telefon/negăsit la adresă (f.185).
De asemenea procedura de comunicare prin publicitate nu este la adăpost de critică din
moment ce, pe de o parte, nu s-a respectat ordinea de prioritate a mijloacelor de comunicare, şi,
pe de altă parte, print-screen-urile depuse de pârâtă nu sunt lizibile, iar imaginea interfeţei nu
permite stabilirea certă a conţinutului (f. 162-163, 187-193).
În ceea ce priveşte procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de începere a inspecţiei
fiscale instanţa acceptă apărările pârâtei în sensul deplasării echipei de control la domiciliul
fiscal al reclamantului în data de 28.12.2016, conform dovezilor aflate la dosar şi declaraţiei
martorului E.
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Rămâne în dezbatere legalitatea începerii inspecţiei fiscale exclusiv faţă de viciile
procedurii de comunicare a avizului de inspecţie fiscală, mai precis faţă de incertitudinea ce
există cu privire la informarea reclamantului despre data începerii inspecţiei.
Se ridică însă întrebarea dacă această împrejurare produce efecte în sensul dorit de
reclamant, mai precis dacă este aptă a atrage nulitatea procedurii de inspecţie fiscală şi implicit
înlăturarea cauzei de suspendare a termenului de prescripţie.
Or, avizul de inspecţie fiscală este o operaţiune administrativă prealabilă emiterii actului
administrativ susceptibil de control de legalitate, anume decizia de impunere. Rolul său este de
informare, asigurând începerea şi desfăşurarea inspecţiei fiscale prin prezenţa la domiciliu fiscal
a persoanei verificate sau a reprezentantului său şi posibilitatea pregătirii apărării.
Rezultă de aici că viciile procedurii de comunicare a avizului nu pot fi valorificate de sine
stătător, putând doar constitui o cauză de nelegalitate a deciziei de impunere. Acceptând că este
vorba de o nulitate virtuală a cărei efecte urmează a fi analizate în lumina teoriei generale a
nulităţii ca sancţiune în dreptul administrativ, Curtea observă că în ansamblul său procedura a
respectat dreptul la informare şi apărare a reclamantului, acesta punând la dispoziţia organului
fiscal documentele şi informaţiile relevante, comunicându-i-se proiectul raportului de inspecţie
fiscală şi fiind înştiinţat despre discuţia finală pentru care a formulat un punct de vedere în scris,
drept care nu se poate pretinde existenţa unei vătămări care nu se poate înlătura.
Prin urmare, cum nu se poate reţine nulitatea sub acest aspect, se constată că începerea
inspecţiei fiscale a avut loc înainte de împlinirea termenului de prescripţie, a cărui curgere a fost
astfel suspendată.
În schimb, instanţa confirmă apărările formulate de reclamant pe fondul raportului juridic
fiscal, constatând în nelegalitatea deciziei de impunere în ceea ce priveşte existenţa şi întinderea
creanţei fiscale stabilite în sarcina sa.
Constatările pârâtei au la bază încheierea contractului de cesiune autentificat sub nr.
132/07.02.2011 şi a actului adiţional autentificat sub nr. 133/07.02.2011 în temeiul cărora
cesionarul A. a achitat către cedentul B. suma de 15.727.598 lei, tratată de organul fiscal drept
venit impozabil în sarcina cedentului, impozit care trebuia reţinut prin stopaj la sursă de cesionar
şi virat la buget.
Analizând dispoziţiile legale aplicabile în timp se notează că potrivit art. 41 din Legea nr.
571/2003 Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului
titlu, sunt: i) venituri din alte surse, definite conform art. 78 şi 79 ind. 1.
Veniturile din alte surse sunt definite la art. 78 în felul următor:
(1) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: a) prime de
asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei
activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare
de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; b) câştiguri primite de la societăţile de
asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de
amortizare; c) venituri, sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, servicii şi alte
drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, potrivit clauzelor contractului
de muncă sau în baza unor legi speciale; d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând
onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se
încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în
conformitate cu prezentul titlu, precum şi cele enumerate prin normele metodologice elaborate
în aplicarea prezentului articol.
Astfel cum argumentează reclamantul venitul din cesiuni nu este enumerat la alin. 1 şi
nici nu poate fi aici inclus prin similitudine, devenind necesară interpretarea alin. 2 care face
trimitere la venituri identificate ca impozabile sau enumerate prin norme metodologice.
Or, analizând alin. 2 din perspectiva unui contribuabil mediu informat Curtea observă că
într-adevăr din conţinutul acestuia se desprinde interpretarea potrivit căreia venituri din alte surse
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sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, precum şi cele enumerate prin normele
metodologice.
La momentul anului 2011 nicio dispoziţie din legea fiscală nu identifica venitul din
cesiuni ca fiind impozabil, iar pct. 152 din Normele Metodologice adoptate prin HG nr. 44/2004
nu prevedea ca venituri din alte surse şi veniturile izvorâte din cesiunea de creanţă.
O dispoziţie în acest sens a fost introdusă abia prin HG nr. 84/2013 care a modificat
punctul 152 prin introducerea unei noi liniuţe, liniuţa a 12-a, cu următorul cuprins: „- veniturile
obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar ca urmare a realizării
venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, din patrimoniul personal, altele decât
cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a) - h) şi art. 42 din Codul fiscal.”
Însă legea fiscală trebuie să fie suficient de clară şi previzibilă astfel încât destinatarul ei
să poată preconiza conduita la care îl obligă. Relevant în acest sens este principiul certitudinii
impunerii consacrat la art. 3 lit. b din Legea nr. 571/2003: Impozitele şi taxele reglementate de
prezentul cod se bazează pe următoarele principii: b) certitudinea impunerii, prin 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.
Curtea nu consideră că se poate reproşa reclamantului că în calitate de persoană fizică
plătitoare a unui venit nu a reţinut impozit prin stopaj la sursă din moment ce din lecturarea art.
78 din Legea nr. 571/2003 şi pct. 152 din Normele Metodologice adoptate prin HG nr. 44/2004
nici un element nu îl determina să tragă o astfel de concluzie. Din contră, faţă de caracterul
neexhaustiv al conţinutului tendinţa este de interpretare prin includerea de situaţii similare pentru
tipurile de creanţe şi de plătitori indicaţi expres, supuşi de principiu obligaţiei de reţinere a
impozitului prin stopaj la sursă. Nu este cazul reclamantului care în calitate de persoană fizică
parte într-un contract civil ar fi trebui informat într-o manieră suficient de clară prin textul legii
că are obligaţia reţinerii şi virării impozitului prin stopaj la sursă, specifică unei anumite
categorii de contribuabili.
Totodată, însăşi completarea în anul 2013 a punctului 152 prin introducerea liniuţei a 12a vine în sprijinul celor ce preced din moment ce s-a simţit nevoia enumerării prin norme
metodologice a caracterului impozabil al veniturilor realizate din cesiuni, rezultând că astfel de
venituri nu erau identificate ca atare potrivit Codului fiscal, în caz contrar completarea normelor
negăsindu-şi rostul.
Nu în ultimul rând este relevantă împrejurarea că inclusiv organul de soluţionare a
contestaţiei administrative a simţit nevoia să solicite puncte de vedere atât Direcţiei Generale
Juridice din cadrul ANAF, cât şi Direcţiei Generale de Legislaţie Cod Fiscal, de unde se deduce
dificultatea de interpretare a aspectelor ce interesează cauza.
Faţă de cele ce preced Curtea conchide că având în vedere tipul venitului şi calitatea
plătitorului interpretarea per a contrario a art. 42 din Legea nr. 571/2003 este insuficientă pentru
a se reţine în sarcina unui contribuabil diligent, dar mediu informat, obligaţia de impozitare prin
stopaj la sursă prevăzută de art. 79 din Legea nr. 571/2003, motiv pentru care va admite cererea
de chemare în judecată şi va anula decizia de impunere nr. 1690/24.04.2017.
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ACHIZIȚII PUBLICE

1. Contract de lucrări. Posibilitatea de ajustare a prețului într-un contract de
achiziție.
Rezumat:
Posibilitatea de ajustare a preţului într-un contract de lucrări încheiat în temeiul O.U.G.
nr. 34/2006, reglementată de art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, pe parcursul îndeplinirii
contractului, trebuie a fi prevăzută în mod expres atât în documentația de atribuire, cât și în
contractul care urmează să fie încheiat prin clauze speciale în acest sens (art. 97 alin. 3).
Modificările legislative intervenite pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, al
căror efect se reflectă în creşterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul
contractului, nu intră în categoria „circumstanţelor imprevizibile şi independente de voinţa
părţilor” care să facă posibilă ajustarea preţului în absenţa unei clauze speciale contractuale,
întrucât textul art. 97 alin. (4) lit. a prevede în mod expres sintagma „altele decât cele prevăzute
la alin. 2 lit. a) şi b)”.
(Decizia nr. 2505 din 14.06.2018, dosar nr. 4470/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată sub nr. .../40/2017 pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal la data de 17.11.2017, reclamanta S.C. A. S.R.L. a
chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială B., solicitând obligarea pârâtei la plata
sumei de 303.271 lei reprezentând actualizarea costului unitar privind resursa de manoperă şi
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de societatea reclamantă în cauză.
Tribunalul Botoşani, prin sentinţa nr. 148/13.02.2018, a respins ca nefondată acţiunea.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, reclamanta S.C. A. SRL a declarat recurs,
criticând-o pentru nelegalitate.
Recurenta consideră că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că preţul pentru
îndeplinirea contractului rămâne ferm şi nu se ajustează pe durata de execuţie a contractului, că,
în cazul de faţă, contractul nu permite modificarea preţului şi nu sunt întrunite nici condiţiile art.
97 alin. 4, 5 şi 6 din H.G. 925/2006, modificarea legislativă nefiind o circumstanţă pe care părţile
nu o puteau prevedea.
Arată că, la data de 14.03.2016, a semnat cu U.A.T. B. contractul de lucrări nr. 7130,
având ca obiect executarea lucrării „Locuinţe sociale Aleea C. cartier ANL, B.”, iar autoritatea
contractantă avea obligaţia de plată a acestor lucrări, respectiv suma de 5.897.918 lei fără TVA,
din care 277.264,91 lei reprezentau cheltuieli diverse și neprevăzute. In cadrul contractului s-a
stabilit perioada de execuţie a acestuia la 12 luni, care s-a prelungit concomitent cu modificările
multiple şi succesive ale legislaţiei privind salariul minim pe economie.
Acţiunea iniţiată de reclamantă are ca obiect costurile suplimentare pe care societatea le-a
suferit ca urmare a modificărilor legislative, după ce a informat intimata asupra necesităţii
actualizării costului unitar privind manopera, implicit asupra necesităţii de a se respecta cadrul
legal. În opinia recurentei, în vederea stabilirii regulii care se va aplica, trebuia să se facă
aplicarea prevederilor dispoziţiilor art. 1268 alin. 3 din Codul civil, care prevăd că în
interpretarea clauzelor îndoielnice, acestea se interpretează în sensul în care pot produce efecte,
iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.
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În acest context, recurenta consideră că părţile se află în prezenţa aplicării unei modificări
nesubstanţiale în conformitate cu dispoziţiile art. 97 alin. 4 din H.G. 925/2006, şi mai concret în
prezenţa implementării în relaţiile contractuale a unor modificări legislative imperative, de la
care nicio persoană nu poate deroga. După cum se poate observa din conţinutul acestei norme
legale, pentru ajustarea preţului în temeiul acestei dispoziţii nu există condiţia ca în contractul de
lucrări să fie inserată o clauză care să permită revizuirea contractului. Subliniază recurenta că
valoarea monetară solicitată nu depăşeşte 10% din preţul contractului iniţial, având în vedere
valoarea contractului iniţial de 5.897.918 lei (10% - 589.971 lei), valoarea totală solicitată de
reclamantă, ca urmare a modificării salariului minim pe economie, fiind de 491.966 lei.
Învederează recurenta că, în mod contrar menţiunilor instanţei de fond, dispoziţiile art. 18
alin. 4 lit. d din Legea nr. 554/2004 prevăd posibilitatea instanţei de a interveni în contractul
administrativ prin suplinirea consimţământului uneia dintre părţi în situaţia în care o astfel de
imixtiune este impusă de interesul public, apreciind că în mod evident interesul invocat de
reclamantă se încadrează în aceasta situaţie, atâta timp cât o aliniere a valorii contractului în
raport de salariul minim pe economie decurge din modificări ale legislaţiei salarizării, precum si
raportat la obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat, iar acestea nu ţin exclusiv de interesul privat
al societăţii reclamante, ci ţin fără putinţă de tăgadă şi de interesul public, prin prisma respectării
drepturilor cetăţeanului prevăzute de lege.
În fine, arată recurenta că, în condiţiile în care de la data încheierii contractului condiţiile
economice s-au modificat substanţial, executarea contractului a devenit extrem de anevoioasă
pentru societate, astfel că se impune ca şi contractul să fie adaptat noilor schimbări economice.
Recursul este neîntemeiat.
Părţile litigante au încheiat contractul de lucrări având ca obiect executarea, finalizarea şi
remedierea neconformităţilor aferente lucrării „Locuinţe sociale Aleea C. cartier ANL, B.”, astfel
încât aspectele de ordin substanţial generate de derularea contractului sunt supuse regimului
juridic reglementat de O.U.G. nr. 34/2006 – forma în vigoare la data încheierii contractului.
Potrivit dispoziţiilor art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
forma în vigoare la data iniţierii procedurilor administrative în vederea modificării unor clauze
contractuale prin adresa reclamantei nr. 1055/04.04.2017, „Contractele de achiziţie
publică/Acordurile cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt
supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte
încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora”, aşa încât
solicitările reclamantei, astfel cum au fost redactare în acţiune, vizează aspecte ce ţin de
modificarea contractului de achiziţie publică, legea aplicabilă fiind O.U.G. nr. 34/2006, sub
regimul căreia a fost încheiat contractul de achiziţie publică.
În analiza criticilor formulate de recurentă, Curtea va fi ţinută de aplicarea normelor
speciale ale O.U.G. nr. 34/2006, respectiv H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, astfel încât trimiterile părţilor litigante la dispoziţiile generale ale
Codului civil şi ale Legii nr. 554/2004 vor fi înlăturate.
Pe fondul litigiului, criticile recurentei supun analizei instanţei: natura juridică a
modificărilor legislative survenite urmare a Hotărârii nr. 1/06.01.2017 şi Hotărârii nr. 486/2017
prin care a fost majorată retribuţia minimă pe care Antreprenorul trebuie să o achite personalului
angajat, respectiv personalului angajat şi mobilizat în scopul Contractului; impactul acestor
modificări legislative asupra preţului iniţial contractat şi procedura de urmat în ipoteza
valorificării acestor modificări legislative.
Prin cele două modificări legislative intervenite pe timpul derulării contractului de
achiziţie publică a fost majorată retribuţia minimă pe care Antreprenorul trebuie să o achite
personalului angajat, respectiv personalului angajat şi mobilizat în scopul Contractului, aşa încât,
în ipoteza evocată de reclamanta-recurentă, dacă s-ar da eficienţă acestor modificări legislative ar
fi reaşezate clauzele contractuale referitoare la preţul contractat.
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Potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, pe parcursul îndeplinirii
contractului preţul poate fi ajustat pentru situaţiile enumerate la lit. a, b, posibilitatea de ajustare
a preţului urmând a fi precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care
urmează să fie încheiat prin clauze speciale în acest sens (art. 97 alin. 3).
Art. 21.2 din Contract stipulează că „Preţul contractului nu se ajustează” clauză ce
impune concluzia potrivit cu care părţile contractante au înţeles ca în mod explicit să stabilească
un preţ ferm, conform calculelor prevăzute la art. 5.1 din Contract, aşa încât această clauză
contractuală înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 97 alin. (2), (3) din H.G. nr. 925/2006.
Reclamanta-recurentă a mai susţinut că ar putea fi incidente dispoziţiile art. 97 alin. (4)
din H.G. nr. 925/2006, calificând ca fiind „circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa
părţilor” modificările legislative intervenite pe parcursul contractului şi care au drept efect
ajustarea preţului chiar şi în situaţia în care părţile nu au inserată clauză specială în acest sens.
Din lecturarea şi interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) şi art. 97 alin. (4)
din H.G. nr. 925/2006, Curtea constată că „modificările legislative” intervenite pe parcursul
executării contractului de achiziţie publică, al căror efect se reflectă în creşterea costurilor pe
baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, nu intră în categoria „circumstanţelor
imprevizibile şi independente de voinţa părţilor” care să facă posibilă ajustarea preţului în
absenţa unei clauze speciale contractuale, întrucât textul art. 97 alin. (4) lit. a prevede în mod
expres sintagma „altele decât cele prevăzute la alin. 2 lit. a) şi b)”. De altfel, Instrucţiunea
Preşedintelui ANAP nr. 1/2016, care asigură interpretarea unitară în ceea ce priveşte situaţiile în
care devin incidente prevederile legale privind modificarea contractului de achiziţie publică în
cursul perioadei sale de valabilitate, oferă suficiente exemple care se subsumează sintagmei
„circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor”, or situaţia invocată de
reclamanta-recurentă nu se regăseşte în exemplificările citate (exemplu: inundaţii, alunecări de
teren, căderi de versanţi ş.a).
Diferit de cele reţinute în precedent, Curtea constată că, potrivit Contractului, recurenta sa obligat să execute, finalizeze şi remedieze locuinţe sociale astfel încât, potrivit specificului
acestui „contract de lucrări”, costurile cu manopera reprezintă un element esenţial în
fundamentarea preţului ofertat şi contractat.
Reclamanta-recurentă a acreditat şi ideea potrivit cu care modificările legislative mai sus
menţionate ar activa pe de o parte „clauzele de schimbare” ale contractului şi aplicarea lor
„mecanică”, precum şi faptul că aceleaşi modificări legislative au ca efect modificări
nesubstanţiale ale contractului, în ambele situaţii nefiind necesară iniţierea unei noi proceduri de
achiziție.
Curtea subliniază, în principal, că cele două situaţii evocate sunt tratate distinct în
Instrucţiunea nr. 1/2016 invocată şi de recurenta-reclamantă, şi nu sunt incidente în cauză.
Clauza contractuală prin care părţile au stabilit un preţ ferm, înlătură incidenţa celor două
situaţii evocate de recurenta-reclamantă.
Potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. (6) din H.G. nr. 925/2006, „în cazul în care durata de
îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract,
din motive care se datorează culpei autorităţii contractante, nu este posibilă invocarea
prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însă îndreptățit să solicite penalități şi/sau
daune interese”, dispoziţii care înlătură criticile recurentei care invocă drept temei al cererii sale
şi faptul că prelungirea duratei iniţiale a contractului se datorează culpei autorităţii contractante.
Având în vedere acestea, Curtea, în baza art. 498 din Codul de procedură civilă, va
respinge recursul ca nefondat.

257

Curtea de Apel Suceava –
Secția de contencios administrativ și fiscal

Buletinul jurisprudenței 2018

2. Contract achiziţie publică. Calculul termenului de prescripţie prevăzut de art. 11
alin. 1 din Legea 554/2004 pentru acţiunea în pretenţii decurgând din contract, după
intrarea în vigoare OUG nr. 107/2017
Rezumat:
Potrivit art. 53 alin.7 din Legea 101/2016, începând cu data de 22.12.2017, ca urmare a
intrării în vigoare a OUG 107/2017, procedura prealabilă în cazul acţiunilor ce au ca obiect
executarea contractelor administrative nu mai este necesară, fiind în mod expres eliminată.
Această modificare legislativă nu atrage inaplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art.11 alin.1
din Legea nr. 554/2004, ce reglementează termenul de prescripţie de 6 luni însă cest termen nu
mai curge de la data încheierii procesului - verbal de finalizare a procedurii concilierii - potrivit
lit.e) din articolul în discuţie( în condiţiile în care îndeplinirea procedurii prealabile nu mai este
obligatorie), ci de la data expirării termenului legal de soluţionare a cererii de plată a sumei
pretinse, în acord cu dispoziţiile art. 11 alin.1 lit. c din Legea nr.554/2004 raportate la
prevederile art.2 alin.1 lit. h din acelaşi act normativ.
(Decizia nr. 2690 din 8 august 2018, dosar nr. 849/86/2018)
Hotărârea:
Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi
înregistrată sub nr. .../86/2018 din data de 20.02.2018, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în
contradictoriu cu pârâta Comuna B.- prin primar, obligarea pârâtei la plata sumei de 868.762,32
lei reprezentând contravaloarea lucrărilor executate de reclamantă, precum si obligarea la plata
cheltuielilor de judecată.
Tribunalul Suceava, prin sentinţa nr.371/20.03.2018, a respins ca nefondată excepţia
autorităţii de lucru judecat; a respins ca nefondată excepţia inadmisibilităţii acţiunii; a admis
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi a respins acţiunea ca fiind prescrisă.
Împotriva acestei sentinţe au promovat recurs ambele părţi.
În recursul său, recurenta-reclamantă S.C. A. SRL exprimă următoarele critici de
nelegalitate a sentinţei atacate:
Astfel, în ce priveşte suma de 794.127,37 lei cuprinsă în facturile 4607/10.10.2014 şi
4705/19.12.2014, în baza dispoziţiilor art. 431 al.2 din Codul de procedură civilă a invocat
efectul pozitiv al puterii de lucru judecat în ce priveşte momentul exigibilităţii sumei mai sus
menţionate, raportat la considerentele Deciziei 3259/07.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava în dosar .../86/2017. Date fiind aceste aspecte a solicitat respingerea excepţiei
prescripţiei.
Soluţionând cauza, instanţa de fond a admis excepţie prescripţiei, motivat de faptul că
termenul de prescripţie aplicabil în cauză este de 6 luni pentru îndeplinirea procedurii prealabile
la care se adaugă încă un termen de 6 luni prevăzut de art. 11 din Legea 554/2004 precum şi un
termen de 1 an, termen de decădere prevăzut de art.11 al.2 din aceeaşi lege. În total instanţa a
apreciat că termenul în care putea fi promovată acţiunea în executarea contractului este de 1 an şi
6 luni. De asemenea, aceasta apreciază că raportat la dispoziţiile art. 2517 şi 2524 Cod Civil,
dispoziţiile din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ reprezintă legea specială care are
prioritate faţă de normele din Codul Civil ce reglementează prescripţia extinctivă.
Apreciază recurenta-reclamantă că prima instanţă a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor
art. 11 al.1 lit e) din Legea 554/2004 raportat la dispoziţiile art. 53 al.7 din Legea 101/2016.
În opinia recurentei-reclamante nu se pune problema priorităţii legii speciale faţă de legea
generală, respectiv art.11 din Legea 554/2004 faţă de dispoziţiile Codului Civil. Practic în speţă
este dată situaţia în care prin acţiunea legiuitorului de a elimina procedura prealabilă în cazul
litigiilor ce au ca obiect executarea contractelor de achiziţii publice practic a fost eliminată
reglementarea momentului curgerii termenului de prescripţie în cazul art. 11 al.l lit.e). În lipsa
procedurii prealabile şi implicit a reglementării procesului verbal întocmit în cazul concilierii
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prealabile nu se mai poate discuta de o reglementare a momentului curgerii termenului de
prescripţie în cazul prevăzut de art. 11 al.1 lit.e). Această lipsă a reglementării face aplicabile
dispoziţiile Codului Civil în ce priveşte prescripţia extinctivă, respectiv art. 2517 şi 2524, care
reprezintă cadrul general în materie. Astfel, termenul de prescripţie este de 3 ani iar momentul
curgerii acestuia este data scadenţei facturilor, dată ce a fost stabilită cu autoritate de lucru
judecat prin Decizia 3259/07.11.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul
../86/2017.
Sub un alt aspect, recurenta-reclamantă solicită a se observa că instanţa de fond în analiza
excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune face trimitere la art. 11 al.l lit d), cu toate că excepţia
invocată de pârâtă viza dispoziţiile art. 11 al.l lit.e). Cele două texte de lege vizează ipoteze
diferite de curgere a termenului de prescripţie, iar analizarea excepţiei raportat la alt temei de
drept decât cel invocat de pârâtă echivalează cu o invocare din oficiu a excepţiei, lucru care nu
este permis întrucât excepţia prescripţiei nu mai este una de ordine publică.
De asemenea prin recurs, recurenta-reclamantă solicită ca, în temeiul art. 519 din Codul
de procedură civilă, instanţa de recurs să solicite Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o
hotărâre preliminară prin care să dea o rezolvare chestiunii de drept de care ţine soluţionarea
prezentului dosar. Consideră recurenta-reclamantă că sesizarea adresată instanţei supreme ar
trebuie să cuprindă următoarea solicitare: dacă, urmare a eliminării procedurii prealabile în cazul
litigiilor ce au ca obiect executarea contractelor administrative şi implicit a încheierii procesului
verbal de conciliere prin art. 53 al.7 din Legea 101/2016, mai sunt aplicabile dispoziţiile art. 11
al.l lit.e) din Legea 554/2004 sau sunt aplicabile dispoziţii generale privind prescripţia extinctivă
reglementată de Codul Civil.
Cu privire la recursul pârâtei comuna B., prin primar, curtea a invocat din oficiu astăzi
excepţia declarării acestuia cu tardivitate. A reţinut însă că prin acest recurs se invocă tardivitatea
recursului reclamantei.
Analizând recursurile ce formează obiectul prezentului dosar prin prisma excepţiilor
formulate, precum şi cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – completul pentru
dezlegarea, curtea constată următoarele:
Faţă de excepţia tardivităţii recursului declarat de recurenta-reclamantă SC A. SRLexcepţie invocată de intimată prin întâmpinare – Curtea constată că aceasta nu este dată în cauză,
având în vedere că sentinţa recurată a fost comunicată reclamantei la data de 30.05.2018, iar
cererea de recurs a fost înregistrată la Tribunalul Suceava la data de 05.06.2018, cu respectarea
termenului de 10 zile de la comunicarea hotărârii, prevăzut de art.51 alin.3 din Legea
nr.101/2016.
În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii recursului declarat de recurenta-intimată Comuna
B., Curtea apreciază că aceasta este incidentă în cauză, hotărârea primei instanţe fiind
comunicată intimatei la 30.05.2018, iar recursul acesteia a fost trimis prin scrisoare recomandată
la 19.06.2018, cu depăşirea termenului de 10 zile de la comunicarea sentinţei, termen legal,
imperativ, indicat de art. 51 alin.3 din Legea nr.101/2016. În consecinţă, recursul declarat de
recurenta-intimată urmează a fi respins ca tardiv formulat.
Referitor la solicitarea recurentei-reclamante de sesizare a ICCJ- Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să dea
o dezlegare chestiunii de drept privind aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art.11 alin.1 lit.e)
din Legea nr.554/2004 sau a dispoziţiilor generale privind prescripţia extinctivă reglementate de
Codul civil, Curtea apreciază că această solicitare nu întruneşte toate condiţiile de admisibilitate
prevăzute de art.519 Cod procedură civilă, deoarece, în fapt, nu se solicită lămurirea unei
dispoziţii legale neclare, ci se cere instanţei supreme să indice dispoziţia legală aplicabilă în
speţă, ceea ce este inadmisibil pe calea sesizării reglementate de art.519-521 Cod proc. civilă.
Pe fondul recursului declarat de recurenta-reclamantă, ale cărui motive se circumscriu
cazului de nelegalitate prevăzut de art.488 pct.8 Cod procedură civilă, Curtea reţine că recurenta
a invocat aplicarea greşită a normelor de drept material reprezentate de art.11 alin.1 lit.e) din
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Legea nr.554/2004 şi de art.53 alin.7) din Legea nr.101/2016, ceea ce a condus la soluţionarea
greşită a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâta Comuna B.
Este real faptul că, potrivit art.53 alin.7 din Legea 101/2016, începând cu data de
22.12.2017, ca urmare a intrării în vigoare a OUG 107/2017, procedura prealabilă în cazul
acţiunilor ce au ca obiect executarea contractelor administrative nu mai este necesară, fiind în
mod expres eliminată, însă această modificare legislativă nu atrage inaplicabilitatea în speţă a
dispoziţiilor art.11 alin.1 din Legea nr.554/2004, ce reglementează termenul de prescripţie de 6
luni, care, în acelaşi timp este şi un termen legal de sesizarea a instanţei de contencios
administrativ.
Într-adevăr, acest termen nu mai curge, în cazul din speţa dedusă judecăţii, de la data
încheierii procesului - verbal de finalizare a procedurii concilierii - potrivit lit.e) din articolul în
discuţie – în condiţiile în care îndeplinirea procedurii prealabile nu mai este obligatorie, ci de la
data expirării termenului legal de soluţionare a cererii de plată a sumei pretinse, reprezentând
contravaloarea lucrărilor executate de reclamantă, în acord cu dispoziţiile art.11 alin.1 lit.c) din
Legea nr.554/2004 raportate la prevederile art.2 alin.1 lit.h) din acelaşi act normativ.
Astfel cum s-a reţinut în considerentele deciziei nr.3259/07.11.2017 a Curţii de Apel
Suceava, ce se opun cu putere de lucru judecat şi în prezenta cauză, reclamanta a iniţiat o
procedură prealabilă la data de 29.08.2016, prin adresa nr.3103/29.08.2016, prin care a transmis
pârâtei situaţia facturilor neonorate la plată. Chiar dacă această procedură prealabilă se
îndeplinise cu depăşirea termenului de 6 luni prevăzut de art.7 alin.6 din Legea nr.55472004, ea
are semnificaţia unei cereri exprese de plată a facturilor 4607/10.10.2014 şi 4705/19.12.2014, iar
termenul de soluţionare a acestei cereri a expirat în 30 de zile de la înregistrarea adresei
nr.3103/29.08.2016, acesta fiind momentul de la care curge termenul de prescripţie de 6 luni
prevăzut de art.11 alin.1 lit.c) din legea contenciosului administrativ. Astfel, este evident că
dreptul material la acţiunea dedusă judecăţii, ce a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava
la data de 20.02. 2018, este exercitat în afara termenului special de prescripţie anterior
menţionat, iar excepţia prescripţiei a fost în mod corect soluţionată de instanţa de fond.
În consecinţă, criticile recurentei-reclamante nefiind întemeiate, Curtea urmează a
respinge recursul acesteia ca nefondat.
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DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Hotărâre Consiliu Local adoptată ulterior hotărârii a cărei revizuire se cere.
Aptitudinea acesteia de a constitui un înscris nou în accepţiunea art. 509 alin.1 pct. 5
C.pr.civ.
Rezumat:
Poate fi considerat înscris nou și un act care a fost emis ulterior pronunțării hotărârii a
cărei revizuire se solicită, dacă procedura de obținere a respectivului înscris a fost demarată
anterior pronunțării soluției atacate, iar revizuentul nu putea să determine producerea sa în
cursul procesului.
Astfel, procedura de verificare a legalității HCL nr. xx/2016 adoptată de Consiliul Local
A. a fost demarată din momentul comunicării acesteia către Instituția Prefectului pentru
realizarea controlului de legalitate. Instituția Prefectului a fost cea care a apreciat că nu poate
fi acordată viza de legalitate și se impune revocarea HCL nr. xx/2016, solicitând implicit
Consiliului local al Com. A. să ia măsura revocării, astfel cum rezultă și din răspunsul
comunicat reclamantei de această instituție. Prin urmare, revizuenta s-a aflat în imposibilitatea
de a procura înscrisul nou prezentat, respectiv o hotărâre de consiliu local de revocare, înainte
de soluționarea pe fond a cauzei.
(Decizia nr. 1022 din 26.02.2018, dosar nr. 2495/40/2017)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani – Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal sub nr. .../40/2016 la data de 09.03.2016, reclamanta B. a
solicitat în contradictoriu cu pârâtul Primarul Comunei A., Judeţul C., obligarea acestuia din
urmă la punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului local al comunei A. nr. 22 din 31 martie 2015
privind aprobarea vânzării suprafeţei de 656 m.p., teren aparţinând domeniului privat al Comunei
A., judeţul C., precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
Prin sentinţa nr.397 din 22.06.2016, Tribunalul Botoşani a respins ca neîntemeiată
acţiunea, reţinând că prin Hotărârea Consiliului local al comunei A. nr. 22 din 31 martie 2015 s-a
aprobat vânzarea prin încredinţare directă a suprafeţei de 656 m.p., teren situat în intravilanul
comunei A., judeţul C., proprietate privată a comunei, către reclamanta B.
La data de 23.05.2017 împotriva sentinţei nr. 397 din 22.06.2016 a Tribunalului
Botoşani, B. a formulat cerere de revizuire, în temeiul art. 509 al. 1 pct. 5 NCPC, solicitând
schimbarea hotărârii şi obligarea Primarului Comunei A. la punerea în aplicare a Hotărârii
Consiliului local al comunei A. nr. yy din 31 martie 2015 privind aprobarea vânzării suprafeţei
de 656 m.p., teren aparţinând domeniului privat al Comunei A, judeţul C. De asemenea, a
solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
Intimatul a depus întâmpinare în cauză, prin care a solicitat respingerea cererii de
revizuire, întrucât revizuenta nu a prezentat situaţia reală, iar în susţinerea acestui punct de
vedere a depus înscrisuri.
Prin sentinţa nr.1362 din 20 septembrie 2017 Tribunalul Botoşani – Secţia a II-a civilă,
de contencios administrativ şi fiscal a respins, ca nefondată, cererea de revizuire.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs revizuenta, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivare, a arătat că Consiliul Local al comunei A. a aprobat prin Hotărârea nr. yy/31
martie 2015 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 656 m.p. teren aparţinând domeniului privat
al Comunei A., judeţul C., către ea, în calitate de proprietară a construcţiilor edificate pe acest
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teren la preţul de 7715 lei, preţ stabilit prin Raportul de evaluare însuşit de Consiliul local prin
H.C.L. nr. zz/2015; că prin cererea iniţială ce a făcut obiectul dosarului nr. 565/40/2016 i s-a
respins cererea atât de instanţa de fond cât şi cea din recurs pe motivul apariţiei H.C.L. nr.
xx/30.03.2016 privind suspendarea aplicarea H.C.L. nr. yy/31.03.2015 (act care la data
pronunţării recursului şi în prezent este revocat).
A considerat că în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică emitentă a unui act
administrativ nu poate suspenda aplicarea unui act, acest atribut revenind doar instanţelor
judecătoreşti, cu toate acestea instanţa fără a motiva un temei legal a definit doar suspendarea
care nu se aplică în acest caz.
A menţionat că la data de 6 octombrie 2016 Consiliul local al comunei A. a adoptat
H.C.L. nr. qq/2016 privind revocarea H.C.L. nr. xx/30.03.2016 privind suspendarea H.C.L. nr.
yy/2015, hotărâre ce nu i-a fost niciodată comunicată, luând act de ea la data de 03.05.2017 când
i-a fost comunicată de către Instituţia Prefectului - judeţul C.; că într-adevăr revocarea H.C.L. nr.
xx/30.03.2016 privind suspendarea H.C.L. nr. yy/2015 s-a făcut după pronunţarea sentinţei nr.
397/22.06.2016, însă aceasta a intervenit în timpul recursului, iar instanţa de recurs nu a luat în
calcul acest aspect.
A conchis că la data pronunţării recursului din dosar nr.565/40/2016 respectiv
22.11.2016, HCL nr.yy/2015 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 656 m.p. teren aparţinând
domeniului privat al Comunei A., judeţul C. către ea, era şi este în vigoare.
A solicitat respingerea recursului, casarea sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii.
În drept, a invocat dispoziţiile art.488 alin.1 pct.5,6 şi 8 Cod proc. civilă.
Prin întâmpinare, Primăria comunei A. a solicitat respingerea recursului şi menţinerea
sentinţei atacate, ca temeinică şi legală, reiterând susţinerile din întâmpinarea depusă la instanţa
de fond.
Prin răspunsul la întâmpinare formulat, recurenta a solicitat admiterea recursului, în
sensul admiterii cererii de revizuire.
A susţinut că cererea sa de revizuire este una admisibilă şi întemeiată; că art. 509 alin. (1)
pct.5 Cod procedură civilă nu prevede, în mod expres, faptul că actul nou trebuie să fie emis
anterior pronunţării hotărârii a cărei revizuire se solicită; că într-adevăr HCL nr. qq din
06.10.2016 a fost emisă după pronunţarea sentinţei civile nr. 397 din 22.06.2016, dar această
hotărâre a fost emisă anterior pronunţării Deciziei civile nr. 1559 a Curţii de Apel Suceava.
Cu privire la apărările formulate de intimată, a considerat că aceasta a încercat să inducă
falsa certitudine că şi-a executat obligaţia.
Examinând recursul, ale cărui motive se subsumează prevederilor art. 488 alin.1
pct.5,6 şi pct. 8 C.p.c., Curtea constată următoarele:
Recurenta a susținut prin cererea de recurs că instanța de fond a respins în mod greșit
cererea de revizuire, ca nefondată, invocând în principal că revocarea HCL nr. xx/30.03.2016 a
fost adoptată după pronunțarea sentinței nr. 397/22.06.2016, dar în timpul soluționării recursului,
iar la data pronunțării recursului terenul aparținea domeniului privat al Com. A..
Examinând susținerile recurentei prin prisma modului de aplicare a dispozițiilor art. 509
alin.1 pct. 5C.pr.civ., Curtea reține că recursul este întemeiat.
Astfel, admisibilitatea cererii de revizuire întemeiată pe disp. art. art. 509 alin.1 pct.
5C.pr.civ. este condiționată de întrunirea cumulativă a mai multor condiții, și anume: partea
interesată să prezinte un înscris nou, care să aibă forță probantă, să fie determinant pentru
soluționarea cauzei, să fi existat la data când a fost pronunțată hotărârea atacată cu revizuire, dar
să nu fi fost posibilă prezentarea acestuia, fie pentru că a fost reținut de partea potrivnică, fie
dintr-o împrejurare mai presus de voința părților.
Instanța de fond a reținut că înscrisul prezentat de revizuentă, respectiv HCL
nr.qq/06.10.2016 privind revocarea HCL nr. xx/2016 a fost adoptată după pronunțarea sentinței
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397/22.06.2016, motiv pentru care nu poate fi considerat un înscris nou în sensul textului
invocat.
Soluția instanței de fond corespunde însă unei interpretări mai stricte a noțiunii de înscris
nou. În interpretarea acestui caz de revizuire, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat în practica
sa dată sub imperiul Codului de procedură civilă din 1865 că poate fi considerat înscris nou și un
act care a fost emis ulterior pronunțării hotărârii a cărei revizuire se solicită, dacă procedura de
obținere a respectivului înscris a fost demarată anterior pronunțării soluției atacate, iar
revizuentul nu putea să determine producerea sa în cursul procesului.
Acest raționament este aplicabil și în situația existentă în prezenta cauză, având în vedere
că procedura de verificare a legalității HCL nr. xx/2016 adoptată de Consiliul Local A. a fost
demarată din momentul comunicării acesteia către Instituția Prefectului pentru realizarea
controlului de legalitate. Instituția Prefectului a fost cea care a apreciat că nu poate fi acordată
viza de legalitate și se impune revocarea HCL nr. xx/2016, solicitând implicit Consiliului local
A. să ia măsura revocării, astfel cum rezultă și din răspunsul comunicat reclamantei de această
instituție. Prin urmare, revizuenta s-a aflat în imposibilitatea de a procura înscrisul nou prezentat,
respectiv o hotărâre de consiliu local de revocare, înainte de soluționarea cauzei pe fond.
De asemenea, înscrisul prezentat de revizuentă este determinant pentru soluționarea
cauzei, având valoare probatorie, întrucât respingerea acțiunii, ca nefondată, a avut ca temei
efectele suspensive de executare produse de HCL nr. xx/2016 adoptată de Consiliul local A.
Având în vedere aspectele reținute anterior și constatând că HCL nr. qq/06.10.2016
adoptată de Consiliul local al com. A., prin care a fost revocată HCL nr. xx/2016 este un înscris
nou, determinant pentru soluționarea cauzei, având valoare probatorie, ce nu a putut fi prezentat
de parte datorită unei împrejurări mai presus de voința acesteia, Curtea constată că sunt întrunite
condițiile de admisibilitate a cererii de revizuire.
Pe cale de consecință, hotărârea instanței de fond a fost pronunțată cu încălcarea regulilor
de procedură, ceea ce determină existența cazului de casare prev. de art. 488 alin.1 pct.
5C.pr.civ., fiind de prisos examinarea celorlalte motive de recurs, astfel că recursul urmează a fi
admis și se va dispune casarea sentinței recurate.
Deși instanța de fond a respins cererea de revizuire, ca nefondată, Curtea constată că
aceasta a analizat și motivat hotărârea pronunțată doar prin prisma condițiilor de admisibilitatea a
căii extraordinare de atac, ceea ce echivalează cu o necercetare pe fond a cauzei.
Prin urmare, văzând prevederile art. 496 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 20 din Legea nr. 554/2004
modif., Curtea va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, în vederea soluționării pe fond
a cererii de revizuire.
2. Casarea cu trimitere nu se poate dispune decât o singură dată în cursul
procesului. Consecinţe în ce priveşte asigurarea unui al doilea grad de jurisdicţie.
Rezumat:
Potrivit art. 498 alin 2 Cpc, potrivit cărora casarea cu trimitere nu se poate dispune
decât o singură dată în cursul procesului; o atare dispoziție legală care împiedică trimiterea
repetată a cauzei spre rejudecare primei instanțe, are în vedere a se asigura eficiența
principiului celerității procesului civil, care este o coordonată esențială a acestuia, şi a fost
asumată de legiuitor inclusiv relativ la situația nelegalei citări la primă instanţă, și, așadar, cu
consecința punerii în plan secund a asigurării unei noi căi de atac într-o atare ipoteză.
(Decizia nr. 2829 din 2.10.2018, dosar nr. 5797/86/2015*)
Hotărârea:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava – Secţia de contencios
administrativ şi fiscal sub nr. ..../86/2015 din data de 26 noiembrie 2015, reclamanţii U.A.T.
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municipiul A. şi Primarul municipiului A., B, în contradictoriu cu pârâtele Camera de Conturi C.
şi Curtea de Conturi a României a solicitat:
1. anularea Încheierii nr. VI.119/03.11.2015 prin care a fost soluţionată Contestaţia
înregistrată la Curtea de Conturi a României, Departamentul VI sub nr.VI.40886/2015 formulată
de UAT municipiul A. împotriva Deciziei nr. 19/39 din data de 15.06.2015 emisă de Camera de
conturi C. şi admiterea contestaţiei formulată împotriva Deciziei nr. 19/39 din data de 15 iunie
2015 emisă de Camera de conturi C.;
2. anularea parţială a Deciziei nr. 19/39 din data de 15 iunie 2015 emisă de Camera de
conturi C., în ceea ce priveşte măsurile de la rubrica constatări, respectiv punctul 6, 10 precum şi
menţiunile de la rubrica Măsuri, respectiv punctele II 2.1. şi II 2.4.;
3. anularea parţială a procesului - verbal de constatare din data de 21.05.2015 întocmit de
auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi C. înregistrat la U.A.T. municipiul A. cu
nr. 11359/2015 şi la Camera de Conturi C. cu nr. 1016/2015, în ceea ce priveşte constatările de la
Secţiunea I: constatări rezultate în urma misiunii de audit financiar – U.A.T. A.: punctul 1.6, 1.7,
1.11, 1.12 precum şi constatările de la Secţiunea II: Constatări rezultate în urma misiunii de audit
financiar – ordonatori de credite: pct. 2.7; 2.8; cu cheltuieli de judecată.
Prin sentinţa nr.1320 din data de 20.10.2016 pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a fost respinsă acţiunea, ca nefondată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, reclamanţii U.A.T. Municipiul A. prin primar
şi Primarul municipiului A. au declarat recurs.
Prin decizia nr. 533 din data de 20 martie 2017 Curtea de Apel Suceava – Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a admis recursurile reclamanţilor şi a casat sentinţa cu
trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Cauza a fost reînregistrată pe rolul
Tribunalului Suceava la data de 26.04.2017 sub nr. ..../86/2015*.
În cauză, SC D. SRL a formulat cerere de intervenţie în apărarea reclamanţilor UAT
Municipiul A. – prin primar şi primarul Municipiului A..
Prin sentinţa nr. 4201 din 26 octombrie 2017 Tribunalul Suceava a admis excepţia
inadmisibilităţii invocată de pârâta Curtea de Conturi, a respins capătul de cerere din cererea
principală având ca obiect „litigiu Curtea de Conturi” formulată de reclamanţii U.A.T.
Municipiul A. prin primar şi Primarul municipiului A. în contradictoriu cu pârâţii Curtea de
Conturi a României şi Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi C., privind anularea
parţială a procesului verbal de constatare înregistrat la UAT municipiul A. sub nr.
11359/21.05.2015 şi la Camera de Conturi C. sub nr. 1016 din 22.05.2015 ca inadmisibil, a
respins ca nefondate capetele de cerere din cererea principală privind anularea Încheierii nr.
VI.119/03.11.2015 a Curţii de Conturi şi anularea parţială a Deciziei nr. 19/39 din 15.06.2015
emisă de Camera de Conturi C. şi a respins ca nefondată cererea de intervenţie accesorie în
interesul reclamantelor, formulată de SC D. SRL.
Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamanţii şi intervenienta.
În motivarea cererii, reclamanţii arată că, sub un prim aspect, consideră că sentinţa
recurată este nelegală, deoarece nu cuprinde motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină
soluţia adoptată, fiind incident motivul de casare reglementat de art. 488 pct. 6 C. pr. civ. : când
hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori
numai motive străine de natura cauzei. Potrivit art. 425 alin. 1 C pr. civ. la lit b) se statuează
norma privind conţinutul considerentelor hotărârii, respectiv expunerea situaţiei de fapt reţinută
de instanţă pe baza probelor administrate, motivarea în fapt şi în drept a soluţiei pronunţate,
motivele pentru care s-au înlăturat cereri ale părţilor etc. Deşi instanţa de fond specifică faptul că
va analiza punctual măsurile contestate, consideră că nu există o apreciere concretă a situaţiei de
fapt raportată la motivele de drept care au condus la soluţia instanţei de respingere în totalitate a
solicitărilor. Nu sunt date nici un fel de motive legale care să conducă la ideea de netemeinicie a
cererii de anulare a actelor administrative contestate, în realitate considerentele hotărârii fiind
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practic inexistente, instanţa de fond limitându-se a prelua susţinerile din procesul-verbal încheiat
de auditorii externi.
În ceea ce priveşte motivele de drept care au stat la baza emiterii hotărârii şi care ar trebui
să arate părţilor din proces care sunt dispoziţiile legale incidente cauzei pe care instanţa de fond
le-a aplicat raportat la situaţia de fapt, conducând astfel la soluţia adoptată, precizează
reclamanţii că în motivarea sentinţei recurate nu este indicată nici măcar o dispoziţie legală de
drept material pe care să se întemeieze hotărârea.
Deosebit de cele expuse mai sus, sentinţa instanţei de fond nu cuprinde nici motivele
pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor. Singurele argumente
reţinute de instanţa de fond şi preluate din procesul-verbal încheiat de reprezentanţii prim-pârâtei
sunt comparaţiile cu informaţiile de pe internet, fără ca acestea să fie verificate sub nici un
aspect, respectiv veridicitatea anunţurilor, seriozitatea preţurilor, calitatea produselor, detalii
privind garanţia, punerea în funcţiune şi nu în ultimul rând data de publicare a anunţurilor.
Consideră foarte importante două aspecte ignorate atât de auditorii externi, cât şi de către
instanţa de fond.
Referitor la măsura privind servicii de închiriere copiatoare/multifuncţionale cu
furnizorul SC D. SRL, instanţa de fond a reţinut doar părerea pârâtelor, respectiv aceea privind o
comparaţie de preţuri din anunţuri de pe internet la date diferite care viza preţul de vânzare a
unor produse similare, eroare existentă în aceste susţineri fiind dată de faptul că au fost vizate
preţuri de vânzare, iar contractul de prestări servicii a avut ca obiect un complex de servicii
constând în închiriere, instalare, punere în funcţiune, instruire personal, asigurare service,
cheltuieli de întreţinere, asigurare consumabile, iar ca finalitate, trecerea cu titlu gratuit în
patrimoniul instituţiei noastre a copiatoarelor/ multifuncţionalelor. Consideră că a fost făcută o
confuzie gravă prin susţinerile auditorilor externi, în sensul că, analizând oferte de vânzare de pe
internet, s-a ajuns la concluzia că acele copiatoare au fost cumpărate şi nu închiriate,
denaturându-se scopul contractului, respectiv închiriere şi prestări servicii, în acest fel reţinânduse preţuri de vânzare şi nu de închiriere, comparaţia neavând nici o justificare legală.
Referitor la obiectivul de investiţii privind reabilitarea iluminatului public în municipiul
A. menţionat la pagina 23 din sentinţa recurată, consideră nelegală măsura dispusă la pct. 11.2.1
din Decizia nr. 19/39/2015 şi implicit motivarea instanţei de fond, în sensul că acest act
administrativ conţine o dispoziţie formulată în termeni generali care lasă ulterior la latitudinea
auditorilor externi a aprecia dacă unele măsuri au fost îndeplinite în mod concret, deşi acestea nu
au fost nominalizate. Măsura dispusă de către auditorii externi nu are menţionat nici măcar un
temei legal aşa cum a fost arătat în cazul celorlalte măsuri şi este evident că nu se justifică o
diferenţiere în cadrul aceluiaşi act administrativ între măsurile dispuse.
Referitor la obiectivul de investiţii privind amenajare complex sportiv la Colegiul E.
consideră greşită soluţia instanţei de fond având în vedere că în urma expertizei judiciare s-a
stabilit că au fost efectuate lucrări de construire a tribunei cu o valoare de 8.152 lei, iar diferenţa
până la valoarea iniţială de 17.616 lei a fost restituită de către executant, conform extrasului de
cont depus la dosar, astfel încât măsura dispusă a rămas fără obiect. Dispoziţia prim-pârâtei în
sensul recuperării întregii sume iniţiale nu poate fi primită avându-se în vedere că au fost
efectuate lucrări de construire, iar tribuna există efectiv ca parte din complexul sportiv,
restituirea diferenţei înlăturând ideea de prejudiciere a bugetului local.
Referitor la plata dublă provenind din derularea contractului de lucrări de reabilitare a
Colegiului E., nu se găsesc în culpă în sensul celor dispuse prin decizia prim-pârâtei, respectiv că
ar fi efectuat o plată dublă deoarece nu au efectuat nici o plată voluntară, reţinerea sumei de
57.622 lei fiind rezultatul procedurii de executare silită. Prin măsura dispusă care de altfel nu
este motivată în drept, prim-pârâta desconsideră caracterul imperativ al titlului executoriu
emanând dintr-o hotărâre judecătorească şi a procedurii de executare silită, atribuind o culpă care
nu le aparţine.
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Referitor la obiectivul de investiţii amenajare loc de joacă, precizează că diferenţa de preţ
provine din faptul că furnizorul a livrat echipamente cu dimensiuni mai mari, iar pe lângă
furnizarea produselor a mai efectuat şi lucrări de amenajare teren şi montaj echipamente, astfel
încât nu poate fi reţinută existenţa unui prejudiciu.
Prin cererea de recurs formulată intervenienta a solicitat în principal, casarea sentinţei şi
trimiterea la rejudecare de către instanţa de fond; în subsidiar, admiterea prezentului, casarea
sentinţei recurate şi rejudecând, pe fond, admiterea, în parte a cererii introductive (privitoare la
relaţia contractuală cu reclamanta), precum şi admiterea cererii de intervenţie accesorie, în
considerarea următoarelor considerente: a formulat o cerere de intervenţie accesorie în susţinerea
reclamantei U.A.T. Primăria A. şi Primarul Municipiului A.. Potrivit disp. 64 alin. 2 Cod pr.civ.,
instanţa avea obligaţia de a se pronunţa pe admisibilitatea în principiu a cererii, însă analizând
încheierea din data de 05.10.2017 reiese că aceasta a fost admisă în principiu.
Pentru a analiza în principiu era necesară citarea, precum şi pronunţarea unei încheieri
motivate, care putea fi atacată (la momente distincte în funcţie de soluţie), instanţa înţelegând să
ignore total existenţa sa ca şi parte în proces, cu grava încălcare a dispoziţiilor procesuale
aplicabile, precum şi a drepturilor şi intereselor sale. Având în vedere că a dobândit calitatea de
parte în proces, potrivit disp. art. 65 alin, 1 Cod pr.civ., instanţa fondului avea obligaţia de a o
cita (art. 65 alin. 2 Cod pr.civ.), lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, odată dobândită calitatea
de parte în proces, chiar şi fără a o cita, în sarcina judecătorului fondului subzista obligaţia de a-i
comunica hotărârea pronunţată în această cauză (art. 427 alin. 1), lucru care de asemenea nu s-a
întâmplat ci doar ulterior formulării unei cereri exprese în acest sens.
Odată cu data de 05.10.2017, când a dobândit calitatea de parte în proces, instanţa avea
obligaţia de a o cita, ori la acelaşi termen, încălcând normele de procedura ce vizează citarea
părţilor din proces, a trecut la dezbaterile pe fond şi soluţionarea cauzei. Nulitatea hotărârii de
această perspectivă este evidentă prin prisma încălcării disp. mai sus invocate, coroborate cu cele
prevăzute de art. 153 alin. 1 şi 2 Cod pr.civ., vătămarea în această situaţie fiind prezumată.
Art. 20 alin. 1 din lege şi disp. art. 498 alin. 2 Cod pr.civ. prevăd că în situaţia în care
judecata s-a făcut în lipsa părţii nelegal citată atât la administrarea probelor, cât si la dezbaterea
fondului, instanţa de recurs, o singură data în cursul procesului, va casa cu trimitere la
rejudecare. Admiterea solicitării depinde de interpretarea dată sintagmei o singură dată din
cuprinsul art. 20 alin. 1 din lege art. 498 alin. 2 Cod pr.civ., respectiv dacă legiuitorul a stabilit ca
indiferent de caz, casarea cu trimitere să fie dispusă o singură data ori daca aceasta poate fi
dispusă o singură data pentru fiecare caz.
În cazul în care instanţa va respinge solicitarea de casare cu trimitere pentru rejudecare,
intervenienta invocă incidenţa cazurilor de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5 şi 6 teza I
Cod pr.civ., nefiind respectate normele de procedură şi nici cele referitoare la motivarea
hotărârilor.
Referitor la nemotivarea hotărârii şi nerespectarea disp. art. 22 alin. 2 Cod pr.civ.,
argumentele sunt cele menţionate în cererea de recurs a părţii în susţinerea căreia a promovat
cererea de intervenţie, reiterând şi motivarea instanţei de control din primul ciclu procesual.
Pe fondul cauzei, precizează că nu are nici un element de noutate, argumentaţia sa nefiind
analizată/combătută.
Prin întâmpinarea depusă pârâta intimată Curtea de Conturi a României a solicitat
respingerea recursurilor. Arată că, dintr-o simplă lecturare a sentinţei recurate, se poate
concluziona că aceasta este motivată atât în fapt, cât şi în drept, fiind unanim apreciat că
importantă este motivarea în sine, iar nu volumul acesteia, deşi din această ultimă perspectivă,
motivarea instanţei de fond este una amplă.
Pe de altă parte, susţine că instanţa a analizat toate măsurile contestate de către recurenţi,
inclusiv cea dispusă în pct. 2.1 din decizia contestată în legătură cu care a fost depusă cererea de
intervenţie accesorie, fiind clarificate aspectele relevante ale speţei, fondul pricinii fiind cercetat
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şi lămurit corespunzător pentru toate abaterile de la legalitate şi regularitate consemnate,
respectiv toate măsurile dispuse de Camera de Conturi C.
Hotărârea pronunţată se subsumează elementelor necesar a fi reţinute şi pe care le
prevede art. 425 alin.(l) lit.b) din Cod pr.civ., respectiv obiectul cererii, susţinerile pe scurt ale
părţilor, expunerea situaţiei de fapt reţinută de instanţă pe baza probelor administrate, motivele
de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, fiind arătate motivele pentru care au fost
înlăturate susţinerile recurentelor.
Cu referire la fondul cauzei se arată că recurentele nu au precizat care anume ar fi actele
normative prin raportare la care hotărârea recurată este nelegală, nici nu individualizează
prevederile legale pretins încălcate de către instanţa de fond, respectiv acele prevederi de drept
material a căror aplicare să fi fost realizată greşit sau încălcate de către instanţa de fond.
Conchide că, în lipsa unei astfel de precizări, instanţa de recurs este practic pusă în
imposibilitatea de a verifica dacă instanţa de fond a aplicat sau nu greşit normele de drept
substanţial aplicabile cauzei sau le-a încălcat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine:
Recurenta–reclamantă UAT Municipiul A. a criticat sentința Tribunalului Suceava,
arătând că instanța de fond a soluționat cauza cu aplicarea eronată a dispozițiilor de drept
procesual, respectiv sentința nu cuprinde motivele de fapt și de drept pe care se sprijină soluția
adoptată, precum și de drept material, instanța interpretând în mod greșit actele deduse judecății
și probele administrate. La rândul său, recurenta – intervenient accesoriu SC D. SRL a criticat
sentința, arătând în principal că aceasta a fost pronunțată cu încălcarea normelor de procedură,
intervenienta nefiind citată la administrarea probelor cât și la dezbaterea fondului, sens în care a
solicitat în principal casarea cu trimitere, și, de asemeni a arătat că sentința este motivată
necorespunzător și a realizat o aplicare greșită a dispozițiilor de drept material.
Analizând criticile formulate, curtea apreciază că acestea sunt întemeiate relativ la
judecarea cauzei cu încălcarea dispozițiilor de drept procesual relativ la citarea părților în
procesul civil, în ce priveşte intervenientul accesoriu. Astfel, curtea reține că prima instanță a
procedat la soluționarea cauzei fără a fi dispus citarea în cauză a intervenientului accesoriu,
recurenta SC D. SRL: fiind formulată o cerere de intervenție accesorie în favoarea reclamantei
de către această societate comercială la 4.05.2017, după motivarea acesteia la 6.09.2017 și
comunicarea ei părților din litigiu la termenul din 7.09.2017, la următorul termen din 5.10.2017
instanța procedează la încuviințarea în principiu a cererii de intervenție accesorie și rămâne în
pronunțare asupra cauzei, fără ca pentru vreunul din cele două termene intervenienta să fi fost
citată sau prezentă la ședințele de judecată.
Or, potrivit art. 153 Cod pr.civ., instanța poate hotărî asupra unei cereri numai dacă
părțile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care
prin lege se dispune altfel. Instanța va amâna judecarea și va dispune să se facă citarea ori de câte
ori constată că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege sub
sancțiunea nulității, dispoziții care au caracter imperativ.
Ca urmare, curtea, reţinând că hotărârea pronunţată în cauză este nelegală, că există
motive de nelegalitate care atrag casarea acesteia, în condiţiile art. 488 alin. 5 Cod pr.civ.,
urmează ca, în temeiul art. 496 alin. 2, să admită recursul şi să dispună casarea sentinţei recurate
și rejudecarea procesului în fond asupra cererii legate de intervenţia SC D. SRL, rejudecare ce va
avea loc de către instanța de recurs, la un termen stabilit în acest scop.
Asupra soluţiei de rejudecare cu reţinere, se are în vedere că în cauză sunt incidente
dispozițiile art. 498 alin 2 Cod pr.civ., potrivit cărora casarea cu trimitere nu se poate dispune
decât o singură dată în cursul procesului; or această soluție, a casării cu trimitere nu mai poate fi
dispusă, prezenta cauză fiind în al doilea ciclu procesual (după o primă soluționare a cauzei în
primă instanță, hotărârea pronunțată a fost casată de către instanța de recurs cu trimiterea cauzei
spre rejudecare primei instanțe, hotărârea supusă analizei în prezentul recurs fiind cea pronunțată
ulterior de către prima instanță în rejudecare).
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Reține curtea că o atare dispoziție legală care împiedică trimiterea repetată a cauzei spre
rejudecare primei instanțe, are în vedere a se asigura eficiența principiului celerității procesului
civil, care este o coordonată esențială a acestuia, că această dispoziție legală a fost asumată de
legiuitor expres și explicit inclusiv relativ la situația nelegalei citări la primă instanţă, și, așadar,
cu consecința punerii în plan secund a asigurării unei noi căi de atac într-o atare ipoteză.
Nu mai puțin însă, se va avea în vedere și că neregularitatea produsă, fără a fi negată
existența și importanța acesteia, astfel cum s-a arătat anterior, este de natură a fi îndreptată prin
reluarea judecății în fond de către instanța de recurs: așa cum s-a arătat în practica CEDO, o
procedură de judecată se impune a fi apreciată în întregul ei, că în acest context, o carență
constatată într-un stadiu anterior al procedurii poate fi îndreptată într-un stadiu ulterior, cu
condiția ca organul de recurs să aibă competența necesară ștergerii viciului invocat (competența
acordată așa cum s-a arătat instanței de recurs, de către legiuitor prin art. 498 alin. 2 Cod pr.civ.),
că dreptul la un proces echitabil nu poate fi examinat in abstracto ci doar în lumina
împrejurărilor specifice ale fiecărui caz (context în care devine relevant faptul că în concret
prezenta cauza a parcurs deja o durată de 3 ani doar pentru judecata în primă instanță, că cererea
de intervenție relativ la judecarea căreia s-a produs neregularitatea este una accesorie, în sprijinul
părții reclamante și că ea a fost introdusă la rându-i și a lărgit cadrul procesual sub aspectul
părților, în al doilea ciclu procesual, aşadar la 2 ani după formularea acțiunii și la finalul judecății
în primă instanță în al doilea ciclu procesual).
Asupra întinderii casării şi rejudecării, curtea reţine că, faţă de neregularitatea constatată
– lipsa citării intervenientului la judecata în prima instanţă a cererii sale de intervenţie accesorie,
cerere ce a fost formulată în sprijinul reclamantei recurente UAT Mun. A., şi cu privire
(exclusiv) la partea din decizia şi încheierea curţii de conturi privind achiziţionarea unor servicii
de copiere şi printare (societatea intervenientă contractând cu UAT A. exclusiv relativ la
copiatoarele în cauză, nu şi în ce priveşte celelalte achiziţii/servicii analizate de curtea de conturi
în decizie, astfel că cererea sa de intervenţie nu poate fi relaţionată cu acestea) – această
neregularitate atrage corespunzător şi neregularitatea soluţiei primei instanţe asupra cererii
principale relativ la această chestiune - achiziţionarea de copiatoare, sens în care recursul UAT
A. devine la randu-i admisibil sub acest aspect. Cât timp judecata cererii principale – asupra
achiziţiei de copiatoare, avea, ca urmare a formulării cererii de intervenţie accesorie, ca şi
coordonată pentru analiză şi argumentele avansate prin cererea de intervenţie, şi cât timp
statuările primei instanţe, asupra acesteia din urmă sunt viciate, aşa cum s-a arătat, în mod
corespunzător nici analiza cererii principale pe acest segment, nu poate fi reţinută ca fiind
corespunzătoare.
În ce priveşte însă, celelalte aspecte din acţiunea principală a reclamantei, care nu au
legătură cu cererea de intervenţie, curtea reţine că soluţia pronunţată de prima instanţă asupra
acestora este legală, şi că, respectiv, criticile recurentei - reclamante UAT A. în acest sens, nu
sunt întemeiate.
Astfel, în primul rând, reține curtea că în mod corect prima instanţă a arătat că achiziţiile
efectuate în cadrul obiectivului de investiţii Reabilitare iluminat public Municipiul A., nu au
respectat principiul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, prin încheierea contractului la preţuri
supraevaluate, cât timp aşa cum s-a arătat, procedura de selecţie internă a privit firme cu alt
obiect de activitate, cât timp documentaţia aferentă nu susţine existenţa reală a caracteristicilor
produselor livrate ca fiind cele solicitate (acestea putând fi, aşadar, altele decât cele avute în
vedere la contractare, şi deci, care să justifice un alt preţ), şi cât timp în aceeaşi perioadă
reclamanta achiziţionase de la o altă societate comercială acelaşi tip de produse la jumătate din
preţul achitat. Este de reţinut că aceste argumente toate împreună coroborate, au aptitudinea de a
contura şi susţine concluzia indiferenţei în procedură faţă de principiile enunţate, chiar dacă ar fi
admisibil de exemplu, că fiecare în parte şi în absenţa celorlalte, ar fi putut fi insuficient.
Mai are în vedere curtea că, recurenta nu a criticat împrejurarea privind achiziţia produselor
similare în aceeaşi perioadă la jumătate de preţ, care are o relevanţă semnificativă (nu a oferit
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nici o justificare a contractării la un preţ dublu în aceeaşi perioadă, deşi acest argument a fost
reţinut de prima instanţă în hotărâre, a fost avansat de curtea de conturi explicit prin raportul de
audit, şi de asemenea în încheierea VI.119/3.11.2015 – pag. 7). Recurenta a avansat critici relativ
la acest punct, exclusiv din perspectiva organizării legale a procedurii de achiziţie cu trei oferte şi
a injustei comparaţii cu oferta SC F. SRL prezentată ca argument de curtea de conturi, apărări
care nu sunt suficiente: organizarea achiziţiei cu trei oferte nu înseamnă respectarea automată a
principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, care, în contextul dat conturat din ansamblul
procedurii, rezultă a nu fi fost respectate, şi tot astfel comparaţia avansată de curtea de conturi cu
Sc F. – care nu poate fi înlăturată cât timp, chiar admiţându-se că această societate nu oferea
becuri de aceeaşi intensitate, nici documentaţia celor efectiv achiziţionate de reclamantă nu
susţine caracteristicile exacte ale acestora, dar chiar şi înlăturând acest argument (comparaţie) al
curţii de conturi, subzistă celelalte argumente amintite mai sus.
În ce priveşte obiectivul de investiţii privind amenajare complex sportiv la Colegiul E., de
asemenea, este pertinentă concluzia primei instanţe privind existenţa neconcordanţei între
cantităţile de lucrări real executate şi cele înscrise în documentele financiar – contabile acceptate
spre decontare, aspecte care de altfel au fost verificate prin expertiză. Nu se poate reţine
argumentul recurentei privind efectuarea unor lucrări parţiale, cât timp, reclamanta nu a fost în
măsură să dovedească realizarea obiectivului tribună astfel cum s-a prevăzut în articolul de
lucrări, poziţia 17, articol YC01 din formularul C5 - achiziţie şi montaj tribună, iar unele lucrări
evaluate de expert fiind constatate fi fost efectuate anterior acestei proceduri.
Nu pot fi reţinute nici argumentele recurentei relativ la plata dublă rezultată în derularea
contractului de lucrări de reabilitare a Colegiului E., cât timp este certă împrejurarea că suma de
57.622 lei a fost achitată de două ori, o dată către creditoarea iniţială, Sc G. SRL, iar a doua oară
către cesionara SC H. SRL, imputabilă fiind reclamantei nu plata efectuată în cadrul executării
silite către cesionară, ci efectuarea plăţii – după acceptarea de către aceasta a cesiunii, către
cedenta, creditoarea iniţială.
În ce priveşte obiectivul Amenajare loc de joacă la Şcoala I., de asemenea nu pot fi
primite criticile recurentei, cât timp fiind certă şi necriticată împrejurarea neconcordanţei privind
dimensiunile echipamentelor, diferenţa nu poate fi justificată de către reclamantă nefiind
prezentate note de lucrări suplimentare sau situaţii de lucrări pentru includerea lor, lucrări despre
care nu s-a arătat, de altfel, a fi fost obiect al contractului în cauză.
Se mai reţine că nu poate fi primit nici argumentul recurentei relativ la nemotivarea
hotărârii asupra celor mai sus arătate, analiza efectuată de prima instanţă asupra acestora fiind
judicioasă atât asupra motivelor de fapt cât şi asupra motivelor de drept.
Pentru aceste motive, curtea, reţinând că hotărârea pronunţată în cauză este nelegală în
condiţiile art. 498 alin. 2 Cod pr.civ.numai în ce priveşte soluţionarea cererii de intervenţie
accesorie şi respectiv a cererii principale a reclamantei în ce priveşte punctul 2.1. din decizia nr.
19/39/15.06.2015 şi încheierea nr. VI.119/3.11.2015 - privind achiziţia de servicii de copiere şi
printare, că există motive de nelegalitate care atrag casarea acesteia exclusiv relativ la acestea, în
ce priveşte celelalte aspecte cuprinse în decizie şi încheiere hotărârea pronunțată de prima
instanța fiind legală, urmează ca, în temeiul art. 496 alin. 2, să admită recursurile formulate şi,
dispunând casarea în parte a sentinţei recurate în limitele celor mai sus arătate, şi menţinerea
dispoziţiilor care nu contravin prezentei decizii, să reţină cauza spre rejudecare asupra celor
anterior arătate, la un alt termen.
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DREPT PENAL
1. Fapta de nerespectare a limitelor de hotar stabilite printr-o sentinţă a instanţei
civile prin care s-a admis o acţiune în grăniţuire nu constituie infracţiunea de nerespectare
a hotărârii judecătoreşti prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.
Rezumat:
Fapta inculpatului de a fi ridicat un gard despărțitor între proprietatea sa și cea a
persoanei vătămate peste alte limite de hotar decât cele stabilite printr-o hotărâre
judecătorească definitivă a unei instanţe civile prin care s-a admis o acţiune în grăniţuire,
ocupând în acest fel o parte din terenul persoanei vătămate, nu constituie infracţiunea de
nerespectare a hotărârii judecătoreşti prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, fapta nefiind
prevăzută de legea penală întrucât pe latura obiectivă lipseşte condiţia premisă pentru existenţa
acestei infracţiuni.
Astfel, potrivit art. 287 alin. 1 lit. g C.pen., infracţiunea de nerespectare a hotărârii
judecătoreşti, constă în: „Împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil
deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Aşa cum se poate constata, pentru existenţa infracţiunii de nerespectare a hotărârilor
judecătoreşti, în forma menţionată, este necesar ca imobilul să fie deţinut în baza unei hotărâri
judecătoreşti, aceasta fiind condiţia premisă pe latura obiectivă a infracţiunii, în lipsa acesteia
neputându-se realiza celelalte elemente constitutive pe latură obiectivă şi pe latură subiectivă.
Or, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, hotărârea judecătorească pe
care inculpatul nu ar fi respectat-o în cauză este o sentinţă civilă prin care a fost admisă o
acţiune în grăniţuire. Sentința civilă menţionată nu conferă vreun drept de proprietate persoanei
vătămate asupra unei suprafeţe de teren pentru a se putea afirma că aceasta ar deţine imobilul
reprezentat de terenul în discuție, în baza acestei hotărâri judecătoreşti invocate.
Astfel, grănițuirea își produce efectele numai în privința delimitării fondurilor vecine, iar
instanța de judecată nu se pronunță asupra existenței dreptului de proprietate sau a altui drept
real. Prin urmare, sentinţa civilă nu reprezintă o hotărâre constitutivă de drepturi reale asupra
terenului menţionat anterior şi nu poate reprezenta condiţia premisă pentru existenţa infracţiunii
de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. g C.pen.
Aşadar, fapta reţinută în sarcina inculpatului nu întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută. de art. 287 alin. 1 lit. g
C.pen., lipsa unei hotărâri judecătoreşti în baza căreia persoana vătămată să fi deţinut terenul
în discuţie conducând la inexistenţa unei fapte penale concrete, activitatea reclamată în sarcina
inculpatului nefiind prevăzută de legea penală.
(Decizia penală nr. 939 din 29.10.2018 , dosar nr. 19874/193/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art.287 alin. 1 lit. g Cod penal, art. 16 lit. b teza I Cod
procedură penală
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 1232 din data de 10.10.2017 pronunţată de Judecătoria Botoşani,
în temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod procedură penală a
fost achitat inculpatul A., trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de nerespectarea
hotărârilor judecătorești prev. și ped. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.
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Au fost respinse, ca nefondate, pretențiile civile ale părții civile B..
A fost respinsă, ca nefondată, cererea inculpatului de obligare a părții civile B. la plata
cheltuielilor de judecată.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin rechizitoriul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Botoșani nr. 4817/P/2016 înregistrat la instanţa de fond la data de 13
decembrie 2015, a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârșirea unei infracțiuni de
nerespectarea hotărârilor judecătorești, prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, constând în
aceea că nu ar fi respectat sentința civilă nr. 5512/30.10.2009 pronunțată în dosarul nr.
../193/2009, rămasă definitivă și irevocabilă la data de 26,04.2010, care a fost pusă în executare
la data de 06.08.2010, prin aceea că, la data de 13.08.2015, a construit un gard despărțitor între
proprietatea sa și cea a persoanei vătămate B., amplasată pe raza satului C., comuna, jud., astfel
ocupând suprafața de 24,22 mp din terenul acesteia, împiedicând-o astfel să-l folosească.
Legalitatea actului de sesizare a instanței, competența, legalitatea administrării
probatoriului și a efectuării actelor de urmărire penală au fost verificate prin încheierea
judecătorului de cameră preliminară din 10 februarie 2017. Împotriva acestei încheieri a formulat
contestație inculpatul, calea de atac fiind respinsă prin Încheierea nr. 42/23 februarie 2017 a
Tribunalului Botoșani.
Inculpatul A., legal citat, s-a prezentat în faţa instanței de fond și nu a recunoscut fapta,
arătând că sentința civilă nr. 5512/30.10.2009 îi încalcă actele de proprietate pe care el de deține.
La termenul de judecată din data de 21 septembrie 2017, instanța de fond a ridicat, din
oficiu, excepția lipsei situației premisă pentru existența infracțiunii de nerespectarea hotărârilor
judecătorești, prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, considerând că o sentință civilă prin care
s-a admis o acțiune în grănițuire nu este asimilată unei sentințe prin care se acordă detenția
asupra unui imobil.
Mai întâi, instanța de fond a constatat că infracțiunea de nerespectarea hotărârilor
judecătorești, prev. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal se referă la nerespectarea unei hotărâri
judecătorești săvârșită prin împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil
deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea.
A mai reținut instanța că prin sentința civilă nr. 5512/30.10.2009 s-a admis acțiunea în
grănițuire formulată de reclamantul B. în contradictoriu cu pârâtul A., respingându-se capătul de
cerere având ca obiect revendicarea.
A fost de observat că acțiunea în grănițuire este acțiunea prin care se urmărește
determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăți vecine; prin această
acțiune reclamantul pretinde ca, în contradictoriu cu pârâtul, instanța să determine, prin semne
exterioare, întinderea celor două fonduri învecinate. Acțiunea în grănițuire este o acțiune reală,
petitorie, imobiliară, declarativă de drepturi și imprescriptibilă, putând fi exercitată, în primul
rând, de titularul dreptului de proprietate asupra fondului, precum și de orice persoană care are
un drept real asupra acestuia, cum ar fi superficiarul, uzufructuarul sau titularul dreptului real de
folosință asupra terenurilor proprietate de stat, care pretinde delimitarea fondului său de cel
învecinat; în cazul în care această acțiune implică și revendicarea unei porțiuni din teren, calitate
procesuală activă are doar proprietarul. Acțiunea în grănițuire este inadmisibilă între
coproprietari, iar dacă fondul este bun comun, acțiunea trebuie formulată de ambii soți.
Obiectul acțiunii în grănițuire îl constituie delimitarea fondurilor învecinate sau, după
caz, mutarea liniei de hotar, cu obligarea pârâtului la restituirea suprafeței deținute fără drept din
terenul limitrof al reclamantului; în primul caz, prin probele administrate trebuie să se
dovedească numai traseul hotarului real, care urmează a fi marcat prin semne exterioare, fără a fi
necesară și dovedirea dreptului de proprietate al reclamantului; sarcina probei revine ambelor
părți, întrucât fiecare dintre ele are atât rolul de reclamant, cât și de pârât; fiind o chestiune de
fapt, pentru stabilirea liniei hotarului poate fi folosit orice mijloc de probă.
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Acțiunea în grănițuire produce efecte numai cu privire la delimitarea fondurilor ce aparțin
părților, nu și cu privire la însuși dreptul real, ceea ce înseamnă că, ulterior, oricare dintre acestea
poate introduce o acțiune în revendicare cu privire la suprafața determinată a fondului, fără să i
se poată opune autoritatea de lucru judecat a hotărârii pronunțate în acțiunea în grănițuire.
Acțiunea în grănițuire se situează la limita dintre acțiunile petitorii și cele posesorii, întrucât ea
nu pune în discuție existența a însuși dreptului real, dar nici nu apără posesia ca stare de fapt.
Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acțiunea în grănițuire nu poate fi invocată,
ca autoritate de lucru judecat, într-o acțiune în revendicare ulterioară. Însă, autoritatea ei poate fi
invocată într-o acțiune în grănițuire ulterioară, cu același obiect, cât timp semnele de proprietate
nu au dispărut.
În consecință, acțiunea în grănițuire nu conferă atribute ale dreptului de proprietate sau
dezmembrăminte ale acestui drept.
Pe de altă parte, conform art. 15 Cod procedură penală, acțiunea penală se pune în
mișcare și se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a
săvârșit o infracțiune și nu există cazuri care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea
acesteia, iar conform art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, acțiunea penală nu poate fi
pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă fapta nu este
prevăzută de legea penală.
În consecință, organele de urmărire penală și instanța de judecată sunt obligate ca, atunci
când constată existența uneia din condițiile prevăzute de art. 16 Cod procedură penală, să nu
pună în mișcare acțiunea penală, sau, dacă aceasta deja a fost pusă în mișcare, să nu o mai
exercite. Pentru realizarea acestei din urmă obligații, organele de urmărire penală au la dispoziție
clasarea, iar instanța de judecată are la dispoziție achitarea sau încetarea procesului penal.
Față de cele arătate mai sus, în temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art.
16 lit. b teza I Cod procedură penală instanţa de fond a dispus achitarea inculpatului A., trimis în
judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de nerespectarea hotărârilor judecătorești prev. și ped.
de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.
Având în vedere soluția data în latura penală a cauzei, instanța de fond a respins-o, ca
nefondate, pretențiile civile ale părții civile B.
Relativ la cererea inculpatului de obligare a părții civile la plata cheltuielilor de judecată,
instanța de fond a observat că, în conformitate cu dispozițiile art. 276 alin. 5 Cod procedură
penală, în caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească
inculpatului și, după caz, părții responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceștia, în
măsura în care au fost provocate de persoana vătămată sau de partea civilă, ori, în speța de față,
partea civilă B. nu are nici o culpă în efectuarea acestor cheltuieli de către inculpat, motiv pentru
care instanţa de fond a respins, ca nefondată, cererea inculpatului de obligare a părții civile B. la
plata cheltuielilor de judecată.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Botoşani, inculpatul A. şi partea civilă B., pentru motivele expuse în scris şi aflate la
dosarul cauzei cât şi cele susţinute oral la termenul de judecată din data de 01.10.2018.
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 nefondate, pentru următoarele
considerente:
În fapt, prin sentinţa civilă nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei Botoșani, pronunţată în
dosarul nr..../193/2009, a fost respinsă acţiunea în revendicare formulată de inculpatul din
prezenta cauză A. în contradictoriu cu pârâta D. (persoana vătămată B. din prezenta cauzei fiind
succesoarea în drepturi al defunctei), reținând că ambele părți dețin în realitate mai puțin teren
decât cel menționat scriptic în acte, concluzionând că nu există o suprafață de 120 mp pe care să
o revendice. Totodată, pentru că linia de hotar este în discuție, instanța a admis acțiunea în
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grănițuire a ambelor părți şi a fost stabilită dintre proprietăţile părţilor din respectiva cauză iar
dispoziţiile acestei sentinţe civile au fost puse în executare prin intermediul unui executor
judecătoresc, la data de 6.08.2010
În cursul lunii august 2015, inculpatul A. a construit un gard despărțitor între proprietatea
sa și cea a persoanei vătămate, respectiv a fixat mai mulți stâlpi metalici în ciment, iar de-a
lungul stâlpilor a pus niște plăci de azbest, astfel ocupând 24,22 mp din terenul învecinat.
Situaţia de fapt reţinută de către Curte rezultă din coroborarea materialului probator
administrat în cauză respectiv: declaraţiile date de către martora E., menţiunile din sentinţa civilă
nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei Botoșani, procesul verbal de cercetare la faţa locului şi
planşele foto, raport de expertiză tehnică judiciară, proces verbal stabilire limită de hotar.
Din declarațiile inculpatului rezultă că acesta avea cunoștință de hotărârea judecătorească
prin care s-au stabilit limitele hotarului, că a fost prezent la punerea în executare a acesteia și
cunoștea care sunt limitele de hotar stabilite de executor și că a amplasat stâlpii metalici și
plăcile de azbest pe o altă linie de hotar decât cea delimitată de executorul judecătoresc,
apreciind că, așa cum rezultă din actul său de proprietate din anul 1966, suprafața sa de teren este
mai mare decât cea delimitată de executor.
Această apărare nu poate fi reținută, având în vedere că limitele terenului au fost stabilite
definitiv prin hotărâre judecătorească, pusă în executare. De asemenea, ambele expertize
întocmite în cauză, stabilesc că pe latura dinspre drumul sătesc există lățime de 21,21 m
(expertiza I), respectiv 21,27 m (expertiza II), în nici un caz 22 m, așa cum susține inculpatul. În
raportul întocmit de expertul I. se lămurește aspectul invocat de către inculpat, arătându-se că la
vremea întocmirii actului său de proprietate, schița anexă a acestui act nu era rezultatul unei
măsurători în teren, dimensiunile proprietății fiind copiate din registrul de evidență cadastrală de
la primărie, iar această din urmă evidență, de asemenea nu are la bază o măsurătoare pe teren, ci
o măsurare cu rigla pe planul cadastral a lățimii parcelei și transformarea ei în scală.
Faţă de aspectele menţionate anterior, Curtea reţine că faptele pentru care a fost trimis în
judecată inculpatul A. există în materialitatea lor şi va înlătura ca nesincere afirmaţiile
inculpatului apelant în sensul că nu a săvârşit nicio infracţiune.
În ceea ce priveşte reţinerea săvârşirii de către inculpatul apelant A. a infracţiunii de
nerespectare a hotărârii judecătoreşti prevăzute şi sancţionate de art.287 alin.1 lit.g C.pen.,
Curtea își însușește concluziile la care a ajuns instanţa de fond, întrucât pe latura obiectivă
lipseşte condiţia premisă pentru existenţa acestei infracţiuni.
Astfel, potrivit art. 287 alin. 1 lit. g C.pen., infracţiunea de nerespectare a hotărârii
judecătoreşti, constă în: „Împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil
deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Aşa cum se poate constata, pentru existenţa infracţiunii de nerespectare a hotărârilor
judecătoreşti, în forma menţionată, este necesar ca imobilul să fie deţinut în baza unei hotărâri
judecătoreşti, aceasta fiind condiţia premisă pe latura obiectivă a infracţiunii, în lipsa acesteia
neputându-se realiza celelalte elemente constitutive pe latură obiectivă şi pe latură subiectivă.
Or, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, hotărârea judecătorească pe care
inculpatul nu ar fi respectat-o în cauză este sentinţa civilă nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei
Botoșani, irevocabilă, prin care a fost admisă o acţiune în grăniţuire.
Sentința civilă menţionată nu conferă vreun drept de proprietate persoanei vătămate
asupra unei suprafeţe de teren pentru a se putea afirma că aceasta ar deţine imobilul reprezentat
de terenul în discuție, în baza acestei hotărâri judecătoreşti invocate.
Astfel, grănițuirea își produce efectele numai în privința delimitării fondurilor vecine, iar
instanța de judecată nu se pronunță asupra existenței dreptului de proprietate sau a altui drept
real.
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Prin urmare, Curtea constată că sentinţa civilă nr. 5512/28.04.2010 a Judecătoriei
Botoșani, irevocabilă, nu reprezintă o hotărâre constitutivă de drepturi reale asupra terenului
menţionat anterior şi nu poate reprezenta condiţia premisă pentru existenţa infracţiunii de
nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută de art. 287 alin. 1 lit. g C.pen.
Aşadar, fapta reţinută în sarcina inculpatului apelant nu întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută. de art. 287 alin. 1 lit. g
C.pen., lipsa unei hotărâri judecătoreşti în baza căreia persoana vătămată să fi deţinut terenul în
discuţie conducând la inexistenţa unei fapte penale concrete, activitatea reclamată în sarcina
inculpatului nefiind prevăzută de legea penală, apelurile persoanei vătămate și a parchetului sub
acest aspect fiind neîntemeiat.
În ceea ce privește apelul inculpatului, acesta vizează doar soluția instanței de respingere
a solicitării de a obliga partea civilă la plata cheltuielilor de judecată. În conformitate cu
dispozițiile art. 276 alin. 5 Cod procedură penală, în caz de achitare, persoana vătămată sau
partea civilă este obligată să plătească inculpatului și, după caz, părții responsabile civilmente
cheltuielile judiciare făcute de aceștia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată
sau de partea civilă. În cauză, Curtea a reținut ca și situație de fapt nerespectarea de către
inculpat a liniei de hotar ce fost stabilită cu autoritate de lucru judecat de instanța de judecată,
care, deși nu antrenează răspunderea penală, nefiind dată o condiție expres prevăzută de lege,
generează litigiul dintre părți, punând persoana vătămată în ipostaza de a se adresa din nou
instanței civile pentru revendicarea suprafeței ce i-a fost ocupată. În acest context, Curtea nu
poate reține în acord cu prima instanță o culpă procesuală în sarcina persoanei vătămate.
În consecinţă, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, va respinge apelurile
declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, inculpatul A. şi partea civilă B.
împotriva sentinţei penale nr. 1232/10.10.2017 a Judecătoriei Botoşani, ca nefondate.
2. Tulburarea de posesie săvârşită prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de
hotar. Condiţii de existenţă a infracţiunii.
Rezumat:
Cerinţa ca semnele de hotar să aibă un caracter licit, rezultat din învoiala părţilor, sau
dispoziţia autorităţii, cerinţă care este cu atât mai valabilă în situaţia în care între inculpat şi
persoana pretins vătămată există un litigiu cu privire la legitimitatea delimitărilor imobilului.
Or, în speţă, caracterul licit al semnelor de hotar preexista, atitudinea inculpaţilor
neputând fi justificată de pretinsa cumpărare de la foştii proprietari vecini a unei suprafeţe de
teren, care nici nu a fost dovedită cu un înscris autentic, nici prin prisma faptului că, chiar şi
reală dacă ar fi cumpărarea, cei doi, împreună cu pretinşii vânzători, nu şi-au făcut la vremea
respectivă o nouă delimitare a proprietăţilor în raport de acel pretins antecontract, deşi aveau
posibilitatea să o facă, inculpaţii alegând să strice gardul şi să smulgă ţăruşii amplasaţi pe
terenul peroanei vătămate de un specialist topo, lângă gardul construit anterior chiar de aceştia.
(Decizia nr. 79 din 23 ianuarie 2018, dosar nr. 318/285/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 615 din 20 septembrie 2017, Judecătoria Rădăuţi în baza art. 396,
alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală, raportat la art. 61 Cod penal, a condamnat pe
inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie, prevăzută şi pedepsită de art.
256, alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 2.000 (două mii) lei amendă penală, persoană
vătămată/ parte civilă fiind B., cu domiciliul în oraşul D, nr.....
În temeiul art. 61 al. 2, 4 lit. c Cod penal, a constatat că amenda aplicată inculpatului A.
corespunde unui nr. de 200 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 10 lei.
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În baza art. 396, alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală, raportat la art. 61 Cod
penal, a condamnat pe inculpata C. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie,
prevăzută şi pedepsită de art. 256, alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 2.000 (două mii) lei
amendă penală, persoană vătămată/ parte civilă fiind B.
În temeiul art. 61 al. 2, 4 lit. c Cod penal, a constatat că amenda aplicată inculpatei C.,
corespunde unui nr. de 200 zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă, fiind de 10 lei.
A pus în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 63 şi 64 din Codul penal, privind înlocuirea
pedepsei amenzii penale.
În baza art. 19, 20 şi 25 şi art. 393 alin. 3 şi 397 Cod procedură penală, raportat la art.
1357 şi art. 1382 din Codul civil, a admis acţiunea civilă formulată de persoană vătămată/ parte
civilă B., şi în consecinţă a obligat, în solidar, inculpaţii A. şi C., să plătească părţii civile
menţionate suma de 1.000 lei, cu titlu de daune morale.
În baza art. 274 alin. (1) din Cod procedură penală, a obligat fiecare inculpat să plătească
către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, câte 500 lei.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţa a reţinut, în esenţă, că, în fapt, numiţii B. şi E. în
data de 21 octombrie 2015 au cumpărat conform contractului de vânzare, încheiere de
autentificare nr. 4... din 21 octombrie 2015, suprafaţa de 1495 mp la locuinţa nr. ... din or. D.,
teren pentru care s-a eliberat de ANCPI extras de carte funciară x, cât şi Plan de amplasament,
după cumpărare intrând în posesia efectivă a acestuia şi în primăvara anului 2016 a cultivat
terenul în cauză. Conform procesului verbal din data de 23 octombrie 2015, rezultă că terenul a
fost măsurat şi delimitat prin 10 ţăruşi din lemn de 1 m, teren delimitat de către inginerul
cadastral F., persoana vătămată intrând efectiv în posesia terenului.
Din fotografiile depuse la dosar de către persoana vătămată se pot observa ţăruşii din lemn,
ce delimitează proprietatea sa de cea a inculpaţilor, cât şi gardul despărţitor format din leaţuri de
lemn. După delimitarea proprietăţii şi intrarea efectivă în posesie asupra terenului de către
persoana vătămată B., în luna noiembrie 2015, inculpaţii au smuls semnele de hotar, constând în
ţăruşii din lemn ce delimitau proprietăţile lor şi au construit un nou gard, pe care l-au amplasat
pe terenul persoanei vătămate, ocupând în parte, fără drept, din terenul persoanei vătămate.
Pentru clarificarea situaţiei în teren s-a deplasat inginerul G. din cadrul Primăriei Oraşului
D. care efectuând verificări la faţa locului în urma consultării documentelor puse la dispoziţie de
persoana vătămată, a constatat că bornele prin care s-a făcut trasarea hotarului în momentul
intabulării au fost scoase iar gardul dintre cele două proprietăţi a fost demontat. În urma
măsurătorilor s-a constatat că atât pe latura de la drumul comunal în loc de 26,05 m liniari se
regăsesc doar 24 m, iar între locuinţele părţilor care sunt apropiate A. şi C. au turnat o placă de
beton până la temelia casei cumpărate de B., cât şi pe latura din spate grădinii în loc de 22 m se
regăsesc 20,60 m, astfel s-a concluzionat că o parte din suprafaţa de teren proprietatea lui B. a
fost ocupată fără drept de către inculpaţi.
Audiat, martorul H., vecin cu imobilul în discuţie, a declarat că în toamna anului 2015 i-a
văzut pe inculpaţi cum au mutat gardul dintre proprietăţile părţilor spre interiorul terenului
deţinut de persoana vătămată.
Martorul I. confirmă existenţa gardului înainte ca persoana vătămată să cumpere
proprietatea în cauză, acesta delimitând proprietăţile încă din vechime aceea fiind linia de hotar
şi cunoaşte că inculpaţii au mutat gardul ocupând o parte din terenul persoanei vătămate.
Fiind audiată, martora E. a declarat că numiţii A. şi C., în cursul lunii noiembrie 2015 au
smuls bornele şi mutat gardul ocupând în parte terenul ce aparţine soţului său B.
De asemenea, martorul J. a declarat faptul că la data de 03 august 2016, s-a deplasat la
locuinţa ce aparţine socrului său B. intenţionând să monteze plasele de la gardul despărţitor, pe
linia de hotar, fără a le distruge, acestea fiind demontate.
Instanţa a mai constatat, conform probelor administrate, că gardul construit de inculpaţi a
fost demontat de persoana vătămată în primăvara anului 2016, persoana vătămată cultivând
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întregul teren, iar ulterior inculpaţii au reconstruit gardul şi au turnat o placă de beton, pe o mică
suprafaţă din terenul aparţinând persoanei vătămate, aflat în spatele locuinţei acesteia.
Faptul că inculpaţii au ocupat, o parte din terenul persoanei vătămate, rezultă şi din
procesul verbal din data de 02 august 2016, întocmit de reprezentanţi din cadrul Primăriei D. şi
ai Poliţiei or. D.
La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpaţilor, instanţa a avut în vedere
criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, apreciind că şi o pedeapsă
de natură pecuniară constând într-o amendă penală, în limitele prevăzute de lege şi-ar atinge
scopul prevăzut de lege, creând o constrângere materială pentru inculpaţi, atingând totodată şi
scopul preventiv al săvârşirii de noi fapte penale.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei instanţa a reţinut că potrivit art. 1357 Cod 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 legătura
de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită.
Persoana vătămată B. s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor, cu suma de 1.000
lei, daune morale.
Instanţa de fond a constatat că în cauză sunt îndeplinite cerinţele legale citate mai sus,
astefl că, în baza art. 19, 20 şi 25 şi art. 393 alin. 3 şi 397 Cod procedură penală, raportat la art.
1357 şi art. 1382 din Codul civil, a admis acţiunea civilă formulată de persoană vătămată/parte
civilă B., şi în consecinţă a obligat, în solidar, inculpaţii A. şi C., să plătească părţii civile
menţionate, suma de 1.000 lei, cu titlu de daune morale.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii A. şi C., criticând-o pentru motivele
arăatte în scris şi reiterate cu ocazia dezbaterilor din 10.01.2018, fiind consemnate în încheierea
de dezbateri de la acea dată, care face parte integrantă din decizia de faţă.
Apelurile sunt întemeiate pentru motivele ce vor fi expuse mai jos:
Reexaminând ansamblul probator administrat în cauză, respectiv: declaraţia persoanei
vătămate B. filele, declaraţia martorului H., declaraţia martorului I., declaraţia martorului E.,
declaraţia martorului L., declaraţiile inculpaţilor care au recunoscut smulgerea ţăruşilor,
înlăturarea gardului şi construirea altuia, pe terenul perosanei vătămate, curtea constată, dincolo
de orice îdoială rezonabilă, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, că faptele de care
inculpaţii sunt acuzaţi există, constituie infracţiune şi au fost comise de aceştia, fapte constând în
aceea că au desfiinţat semnele de hotar, respectiv ţăruşii montaţi cu ocazia intabulării şi au
strămutat gardul construit anterior tot de inculpaţi, şi care definea linia de hotar spre interiorul
proprietăţii persoanei vătămate B., ocupând fără drept o parte din terenul aflat în posesia acestuia
din urmă, intersectându-se în acest mod cu sfera ilicitului penal, respectiv cu disp. art. 256
alin.(1) Cod penal care defineşte şi sancţionează infracţiunea de tulburare de posesie.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de tulburare de posesie, prevăzută şi pedepsită de
art. 256 alin. (1) Cod penal, curtea constată că elementul material a constat în acţiunea
inculpaţilor de a desfiinţa semnele de hotar, constând în ţăruşii de lemn, montaţi de inginerul
cadastral şi de înlăturare a gardului existent şi construirea unui alt gard pe proprietatea persoanei
vătămate, ocupând în acest mod, o parte din suprafaţa de teren aparţinând persoanei vătămate,
Sub acest aspect, curtea constată, aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, că
inculpaţii, indiferent de drepturile pe care le invocă asupra acelei suprafeţe de teren, cunoşteau că
nu au dreptul de ocupa acea suprafaţă de teren, fără a avea o hotărâre judecătorească, prin care să
se stabilească drepturile lor, cât şi linia de hotar.
Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei
indirecte, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3, lit. b din Codul penal, întrucât ei au prevăzut
rezultatul faptei lor şi, deşi nu l-au urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui. Astfel,
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inculpaţii au ştiut că au obligaţia de a respecta posesia asupra unui imobil pe care o exercită o
altă persoană în mod legal, şi că nu pot ocupa acest imobil sau o parte din acesta, decât în baza
unei hotărâri judecătoreşti, acceptând posibilitatea creării unei stări de pericol pentru relaţiile
sociale privind dreptul asupra unui imobil.
Curtea nu poate reţine apărările inculpaţilor, care au recunoscut scoaterea ţăruşilor ce
fuseseră amplasaţi chiar lângă gardul vechi, pe terenul persoanei vătămate, în urma măsurătorilor
făcute de un specialist, şi construirea altui gard spre interiorul proprietăţii persoanei vătămate,
motivând fapta prin aceea că ar fi cumpărat de la vechiul proprietar, printr-un înscris de mână,
neautentificat ulterior, suprafaţa de un ar teren. Chiar dacă ar fi real acest fapt, inculpaţii tot nu
aveau dreptul să desfiinţeze şi să strămute un hotar licit şi preexistent cumpărării de către
persoana vătămată a terenului învecinat cu al lor, hotar stabilit de însăşi cei doi inculpaţi care au
construit la vremea respectivă gardul despărţitor al terenului lor de cel al foştilor proprietari.
Alta ar fi fost situaţia dacă cele două proprietăţi nu ar fi fost niciodată delimitate de un
gard sau alt semn despărţitor, întrucât, în acea situaţie, chiar dacă părţile nu ar fi ajuns la un
acord şi şi-ar fi construit, respectiv, mutat semnele de hotar, atunci s-ar fi pus prolema existenţei
laturii subiective ca element constitutiv al infracţiunii de tulburare de posesie. Aceasta întrucât
cerinţa ca semnele de hotar să aibă un caracter licit, rezultat din învoiala părţilor, sau dispoziţia
autorităţii, este cu atât mai valabilă în situaţia în care între inculpat şi persoana pretins vătămată
există un litigiu cu privire la legitimitatea delimitărilor imobilului.
Or, în speţă, atitudinea inculpaţilor nu poate fi justificată de pretinsa cumpărare de la
foştii proprietari vecini a unei suprafeţe de teren, care nici nu a fost dovedită cu un înscris
autentic, nici prin prisma faptului că, chiar şi reală dacă ar fi cumpărarea, cei doi, împreună cu
pretinşii vânzători, nu şi-au făcut la vremea respectivă o nouă delimitare a proprietăţilor în raport
de acel pretins antecontract, deşi aveau posibilitatea să o facă, inculpaţii alegând să acţioneze de
maniera arătată şi în dispreţul legii, ulterior cumpărării suprafeţei învecinate de către persoana
vătămată.
În ce priveşte individualizarea pedepselor, curtea constată că sub acest aspect apelurile
inculpaţilor sunt întemeiate, constatând că alegerea făcută de instanţa de fond în privinţa
instituţiilor aplicabile în materie este una greşită, în sensul că în cauză nu se impune
condamnarea lor, fiind incidente disp.art. 83 Cod penal.
Astfel, Curtea apreciază că aplicarea disp. art. 83 Cod penal este în măsură să asigure
atingerea scopului pedepsei şi reeducarea inculpaţilor, fiind îndeplinite cumulativ toate condiţiile
prevăzute la acest text de lege, referitoare la amânarea aplicării pedepsei, şi anume: pedeapsa
stabilită prin sentinţa apelată nu depăşeşte 2 ani închisoare, inculpaţii nu au mai fost condamnaţi
anterior la pedeapsa închisorii (de fapt nu are deloc antecedente penale), şi-au manifestat acordul
de a presta o muncă în folosul comunităţii (obligaţie pe care instanţa nu o apreciază însă că ar fi
necesară raportat la împrejurările concrete ale speţei), iar pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea de faţă este mai mică de 7 ani.
Aşadar, curtea apreciază că, în raport de persoana inculpaţilor, de conduita avută anterior
săvârşirii infracţiunii, precum şi de posibilităţile favorabile pe care aceştia le au de a se îndrepta,
aplicarea imediată a pedepsei stabilite prin decizia de faţă nu este necesară.
Aşa fiind, curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, va admite apelurile
formulate de inculpaţii A. şi C. şi va desfiinţa în parte sentinţa apelată, în sensul că va stabili în
sarcina acestora câte o pedeapsă de 2.000 lei amendă fiecare, reprezentând 200 zile-amendă a 10
lei/zi-amendă, conform art. 61 alin.(2), (4) lit. c) Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii prev.
de tulburare de posesie, prev. art. 256 alin.(1) Cod penal.
În baza art. 83 Cod penal, va amâna aplicarea pedepselor de câte 2.000 lei amendă
stabilite inculpaţilor prin decizia de faţă, termenul de supraveghere fiind de 2 ani, conform art.
84 Cod penal.
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În baza art.85 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpaţilor
respectarea următoarelor 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,
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.
Totodată, curtea le va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 88 Cod penal,
referitoare la cazurile în care amânarea aplicării pedepsei va fi revocată, şi anume: dacă pe
parcursul termenului de supraveghere inculpaţii, cu rea-credinţă, nu vor respecta măsurile de
supraveghere arătate mai sus, ori până la expirarea termenului de supraveghere nu vor îndeplini
integral obligaţiile civile stabilite prin sentinţa de faţă, sau dacă în interiorul termenului de
supraveghere vor săvârşi o nouă infracţiune.
Cât priveşte celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei de faţă, curtea
le va menţine ca fiind legale şi temeinice, inclusiv acelea referitoare la acţiunea civilă.
Astfel, curtea constată, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, că prin modul de săvârşire a
faptei, prin reconstruirea în mod repetat a gardului pe proprietatea persoanei vătămate şi
ocuparea în parte a unei suprafeţe de teren, în condiţiile în care persoana vătămată îl demonta,
pretinderea unor drepturi, după intrarea în posesie a persoanei vătămate, drepturi pe care trebuia
să le valorifice pe care unei acţiuni civile şi nu prin săvârşirea unei fapte penale, suma de 1.000
lei acordată prin sentinţa apelată cu titlu de daune morale este pe deplin justificată.
Dată fiind soluţia de admitere a apelurilor, curtea constată incidenţa disp. art. 275 alin.(3)
Cod procedură penală, care prevăd că, în această situaţie, cheltuielile judiciare din apel avansate
de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.
3. Tentativă la infracţiunea de furt de arbori, prevăzută de art. 109 din Legea nr.
46/2008. Nesancţionare.
Rezumat:
Nu se pedepseşte comiterea unei tentative la infracţiunea de furt de arbori, în condiţiile
în care nici norma de incriminare - art. 109 din Legea nr. 46/2008 şi nicio altă dispoziţie din
acest act normativ nu o prevede în mod expres.
(Decizia nr. 201 din 21 februarie 2018, dosar nr. 2566/285/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 15 din Legea nr. 187/2012, art. 83 alin. 1, 4 Cod penal
anterior.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 761 din data de 02.11.2017 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosar nr. 2566/285/2017, în baza art. 396 alin. 5 C. procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit.
b teza I Cod proc. penală, a fost achitat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la
infracţiunea de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 32 alin. 1 din Codul
penal rap. la art. 109 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 (republicată), cu aplicarea art. 38 alin.
1 din Codul penal, fapta nefiind prevăzută de legea penală.
În baza art. 396 alin. 1, 4 Cod procedură penală, raportat la art. 91 Cod penal, a fost
condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori , prevăzută de
art. 107 alin. 1, lit. d, din Legea nr. 46/2008 (republicată), cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod
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procedură penală şi art. 75 alin. 1 lit. d C. penal şi art. 76 C. penal, la 10 luni şi 20 de zile
închisoare.
În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului că la data de 11.12.2016, în jurul orelor
12.07, organele de politie au fost sesizate telefonic de către pădurarul B., din cadrul ocolului
silvic C., despre faptul că au identificat în Pădurea D. o persoană care încărca într-un atelaj hipo
un număr de 10 brazi, sens în care a fost încheiat procesul verbal de sesizare din oficiu din data
de 11.12.2016.
La faţa locului s-a deplasat un echipaj al poliției care a identificat un număr de 10 brazi
tăiaţi fără a fi marcaţi silvic, arbori pe care inculpatul a fost surprins încărcându-i în atelajul hipo,
de către personalul din cadrul Ocolului Silvic, care au încheiat în acest sens procesul verbal de
constatare a infracţiunii silvice nr. 7674 din 11.12.2016.
Valoarea prejudiciului silvic decurgând din tăierea cantităţii de 10 arbori de esenţă brad,
nemarcaţi silvic a fost calculată la suma de 8452, 50 lei (7043,75 lei cu TVA), depăşind de 61,25
ori, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei (fila nr.
24 dosar de urmărire penală), prejudiciu ce a fost achitat de către inculpat în cursul urmăririi
penale, aspect ce rezultă din Adresa nr. 10497 din 22.02.2017 emisă de Ocolul Silvic C.
Aşadar, inculpatul A., la data de 11 decembrie 2016, a tăiat ilegal un număr de 10 arbori
esenţă brad, nemarcaţi silvic, iar în momentul în care a început acţiunea de încărcare în atelajul
hipo a arborilor tăiaţi a fost surprins de organele silvice, neavând loc împosedarea inculpatului.
Analizând infracţiunea de tăiere fără drept de arbori prin prisma elementelor constitutive
s-a constatat că acestea sunt întrunite, atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii
subiective.
În ce priveşte infracţiunea de tentativă la furt de arbori, instanţa de fond a reţinut că
aceasta nu este incriminată expres de legea specială, condiţie cerută de art. 33 Cod penal pentru a
fi în prezenţa unei tentative, iar despre o faptă consumată de furt nu poate fi vorba întrucât
acţiunea de însuşire a inculpatului a fost întreruptă de intervenţia organelor silvice.
Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În motivarea apelului s-a arătat că instanţa de fond în mod greşit a dispus achitarea
inculpatului, din materialul probator administrat în cauză rezultând că fapta pentru care a fost
trimis în judecată este prevăzută de legea penală. Astfel, s-a considerat, în mod eronat, că, în
ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă la furt de arbori, legiuitorul a înţeles să nu o
sancţioneze, motiv pentru care s-a dispus achitarea inculpatului pentru săvârşirea acestei
infracţiuni întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.
Se arată că fapta inculpatului, care, la data de 11.12.2016, în jurul orelor 12:07, a fost
surprins de către pădurarul B. din cadrul Ocolului Silvic C. în timp ce încărca într-un atelaj hipo
un număr de 10 brazi constituie infracţiunea consumată de furt de arbori, prev. de art. 110 alin. 1
lit. c, alin. 2 lit. b din Legea nr. 46/2008.
În ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă la furt de arbori, consideră parchetul că,
întrucât legiuitorul a înţeles să nu sancţioneze tentativa la infracţiunea de furt de arbori, în cauză
s-ar fi impus, în virtutea rolului activ al instanţei de judecată, schimbarea încadrării juridice a
faptei în infracţiunea consumată de furt de arbori, prev. de art. 110 alin. 1 lit. c, alin. 2 lit. b din
Legea nr. 46/2008 şi condamnarea inculpatului.
Prin decizia penală nr. 201 din data de 21.02.2018 a Curţii de Apel Suceava s-a respins
apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, ca nefondat.
Pentru a decide astfel, instanţa de control judiciar a reţinut, printre altele:
„Cât priveşte încadrarea juridică a faptei comisă de inculpat, contestată de parchet prin
apelul de faţă, curtea constată că aceasta întruneşte doar elementele constitutive ale infracţiunii
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de tăiere ilegală de arbori prevăzută de art. 107 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 46/2008, nefiind dată
şi infracţiunea consumată de furt de arbori, prev. de art. 110 alin. 1 lit. c), alin. (2) lit. b) din
acelaşi act normativ, aşa cum s-a invocat de parchet.
Astfel, potrivit art. 109 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, furtul de arbori doborâţi sau
rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini,
din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin
lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al
oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea materialului lemnos sustras depăşeşte de
50 de ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu jumătate în
cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:
a) de o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică ori paralizantă;
b) în timpul nopţii;
c) în pădurea situată în arii naturale protejate de interes naţional;
d) de personal silvic.
Din conţinutul textului de lege mai sus citat rezultă până la evidenţă că articolul nu face
nicio referire la sancţionarea tentativei, aşa cum se prevede în mod expres în cazul infracţiunii
prev. la art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, în conformitate cu care tăierea, ruperea,
distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din
fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, indiferent de forma de
proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă
valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior, la data comiterii faptei. Potrivit alin. (3) al aceluiaşi
articol, tentativa se pedepseşte.
Potrivit art. 114 din Legea nr. 46/2008, prevederile în materie se completează cu
dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală.
Astfel, potrivit disp. art. 33 alin. (1) Cod penal, tentativa se pedepseşte numai când legea
prevede în mod expres aceasta.
Or, în speţa de faţă, din analiza dispoziţiilor legale expuse anterior, rezultă, aşa cum în
mod judicios a reţinut şi instanţa de fond, că tentativa la furt de arbori prev. de art. 109 alin. (1)
lit. d din Legea nr. 46/2008, pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin actul de sesizare,
nu se pedepseşte.
În ce priveşte acţiunea inculpatului de luare în scopul însuşirii a celor 10 arbori tăiaţi
ilegal, curtea constată critica adusă de parchet soluţiei atacate ca fiind neîntemeiată, cât timp
activitatea acestuia a fost întreruptă de intervenţia organelor silvice, situaţie în care nu se poate
vorbi despre o infracţiune de furt în formă consumată, astfel încât nu se impune schimbarea
încadrării juridice din infracţiunea de tentativă la furt de arbori în infracţiunea consumată de furt
de arbori.
Prin urmare, curtea constată că în mod temeinic şi legal instanţa de fond a dispus, în baza
art. 396 alin. 5 C. procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I Cod procedură penală,
achitarea inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa la infracţiunea de furt de
arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 109
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008 (republicată), fapta nefiind prevăzută de legea penală.”
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4. Săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, în ipoteza în
care valabilitatea numărului de înmatriculare provizorie expirase. Inadmisibilitatea
confiscării plăcuţelor de înmatriculare.
Rezumat:
În cazul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, în situaţia în
care durata de valabilitate a numărului de înmatriculare provizoriu amplasat pe autoturism
expirase, nu există temei juridic de confiscare a plăcuţelor pe care acesta este marcat.
(Decizia nr. 481 din 9 mai 2018, dosar nr. 1979/227/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 112 Cod penal.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 5 din data de 16.01.2018 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în
dosar nr. .../227/2017, în temeiul art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat
inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev. de
art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În temeiul art. 583 Cod procedură penală rap la art. 43 alin. 1, art. 96 Cod penal, s-a
dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa
penală nr. 52/24 martie 2015 a Judecătoriei Fălticeni, definitivă prin neapelare, urmând ca
inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare.
În fapt, s-a reţinut în sarcina acestuia că la data de 10 noiembrie 2015, în jurul orei 22.10,
organele de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală B., au depistat pe DJ 000, pe raza
localităţii C., judeţul D., autoturismul marca X. cu numărul de înmatriculare xx yyy, condus de
inculpat, care a intrat în coliziune cu o remorcă tractată de un alt autoturism, cu numărul de
înmatriculare ww zzz, condus de martorul E.
Cu ocazia verificărilor, s-a constatat că numărul de înmatriculare al autoturismului marca
X. era expirat din data de 07.11.2015.
Plăcuţele cu numerele de înmatriculare au fost ridicate şi introduse la data de 18.11.2015
în camera de corpuri delicte a Poliţiei Municipiului F.
La dosarul cauzei au fost depuse documentele autoturismului condus de inculpat la data
de 10.11.2015. Din certificatul de înmatriculare al vehiculului rezultă că autoturismul marca X,
cu seria şasiului qqqqq, avea numărul de înmatriculare provizoriu emis de autorităţile germane,
nr. xx yyy , valabil până la data de 07.11.2015 (dată care este înscrisă şi pe plăcuţele de
înmatriculare).
Reţinând vinovăţia inculpatului, judecătoria a procedat conform celor ce preced.
Împotriva sentinței penale, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Fălticeni şi inculpatul A.
Prin decizia penală nr. 481 din data de 09.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. .../227/2017, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală s-a respins apelul
declarat de inculpat, ca nefondat.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, s-a admis apelul declarat de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală şi în rejudecare s-a înlăturat dispoziţia de confiscare
a plăcuţelor de înmatriculare auto cu nr. xx yyy ridicate de la inculpat la 10 noiembrie 2015 şi
aflate în Camera de corpuri delicte a Poliţiei Municipiului F. şi s-a dispus restituirea lor.
Pentru a pronunţ această soluţie, curtea a reţinut că „instanţa de fond în mod greşit a
reţinut prevederile art. 112 alin. 1 lit. a Cod de procedură penală ca temei al confiscării, întrucât
plăcuţele cu numărul de înmatriculare nu constituie bunuri produse prin săvârşirea faptei
prevăzute de legea penală. De asemenea, plăcuţele de înmatriculare nu constituie bun care a fost
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folosit sau destinat a fi folosit la săvârşirea infracţiunii dedusă judecăţii. Realizarea activității
infracționale nu a fost facilitată de folosirea plăcuțelor de înmatriculare întrucât aplicarea
acestora pe autoturismul neînmatriculat nu a fost determinantă pentru realizarea activității
infracționale, fapta putând fi comisă și fără folosirea acestora. Astfel cum a remarcat și parchetul
prin apelul declarat, confiscarea în baza temeiului invocat s-ar fi impus doar în situația în care
inculpatul ar fi săvârșit și infracțiunea prev. de art. 334 alin.2 C.pen., respectiv punerea în
circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr
fals de înmatriculare sau înregistrare.”
5. Infracţiunea de părăsire a locului accidentului. Condițiile de tipicitate ale
infracţiunii.
Rezumat:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind
infracţiunea de părăsire a locului accidentului termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza
a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, se interpretează în sensul de leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei
persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printruna din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal.
În ipoteza în care inculpatul a acroșat-o cu mașina pe persoana vătămată în zona
piciorului și a șoldului stâng, însă și-a continuat deplasarea fără să dea importanță acestui
incident și să anunțe organele de poliție, iar persoana vătămată nu a solicitat eliberarea unui
certificat medico-legal, nu este dată infracțiunea de părăsire a locului accidentului prev. de art.
338 alin.1 C.pen.
(Decizia nr. 748 din 14 septembrie 2018, dosar nr.2649/314/2017)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 211 din data de 24 aprilie 2018 pronunţată de Judecătoria
Suceava, în temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. g Cod
procedură penală, cu referire la art. 231 alin. 2 Cod penal s-a dispus încetarea procesului penal
față de inculpatul A. pentru săvârșirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art.
196 alin. (l), (3) Cod penal, persoană vătămată fiind B., ca urmare a împăcării părţilor.
În temeiul art. 19 alin. 1 Cod proc. pen. şi art. 159 alin. 2 C.p., s-a constatat stinsă
acţiunea civilă formulată de partea civilă B., ca urmare a împăcării părţilor.
În baza art. 397 Cod pr. pen. s-a luat act că Spitalul Judeţean de Urgenţă nu s-a constituit
parte civilă în cauză.
În baza art. 338 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. rap. la art.
396 alin. 1 şi 2 Cod pr. pen., inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru)
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.
În baza art. 338 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. rap. la art.
396 alin. 1 şi 2 Cod pr. pen., inculpatul A.a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru)
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal au fost contopite
pedepsele stabilite şi s-a aplicat inculpatului A.pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 4 (patru)
luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite,
respectiv 5 luni şi 10 zile, urmând ca inculpatul să execute 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare.
În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal s-a aplicat inculpatului
pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b)
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Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice,
dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1 an.
În baza 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, 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 baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 92 Cod penal s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani care începe
să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În baza art. 68 alin. 1 Cod penal 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 1 an urmează a se executa de la data rămânerii
definitive a hotărârii.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul A. a fost
obligat 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 documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, i s-a impus inculpatului A. să execute obligaţia de
a frecventa programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Suceava
sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul
de Probaţiune Suceava.
În baza art. 93 alin. 3 Cod pen. rap la art. 404 alin. 2 Cod pr. pen. i s-a impus inculpatului
A. să execute obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de
90 de zile în cadrul Primăriei com. M. ori în cadrul AJOFM.
În baza art. 404 alin. 2 Cod pr. pen. rap. la art. art. 91 alin. 4 Cod penal s-a atras atenţia
inculpatului A. asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării şi
dispunerea executării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere ori neexecutării
obligaţiilor impuse prin hotărâre, cu rea-credinţă, ori ca urmare a săvârşirii de infracţiuni pe
durata termenului de supraveghere.
În baza art. 398 Cod pr. pen. rap. la art. 274 alin. 1 teza I Cod pr. pen., inculpatul A. a fost
obligat la plata către stat a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500
lei din faza de urmărire penală. (…)
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava criticând-o pentru nelegalitate, (…)
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 întemeiat, pentru următoarele considerente:
Făcând o analiză proprie a probatoriului administrat în cauză, Curtea a reținut că, la data
de 02.04.2016, orele 02.30, inculpatul A., după ce a consumat băuturi alcoolice la clubul X. , a
condus autoturismul marca yy, cu nr. de înmatriculare xxx, pe strada ... din mun. ..., iar în
momentul în care a plecat de pe loc a acroşat-o uşor pe persoana vătămată C. în zona piciorului
și șoldului stâng, însă și-a continuat deplasarea fără să dea importanță acestui incident sau să
anunțe organele de poliție cu încuviințarea cărora putea pleca din acel loc. În continuarea
deplasării, inculpatul, ajungând la intersecţia cu strada ..., angajându-se în efectuarea virajului la
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dreapta, a surprins şi accidentat persoana vătămată B. care era angajată în traversarea părţii
carosabile pe marcaj pietonal semnalizat corespunzător, părăsind locul accidentului fără
încuviinţarea organelor de poliţie. (…)
Curtea, verificând din oficiu legalitatea hotărârii, a constatat că fapta inculpatului de a o
acroșa pe numita C. și de a părăsi locul accidentului fără încuviințarea poliției nu este prevăzută
de legea penală și se impune achitarea acestuia în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1
lit. b teza I Cod de procedură penală.
Astfel, prin decizia nr. 5/2018 pronunață de Înalta Curte de Casație și Justiție- Completul
pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 24/04/2018
s-a stabilit că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind
infracţiunea de părăsire a locului accidentului termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a
II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, se interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei
persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printruna din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal”.
Curtea a constatat din lucrările dosarului că numita C. nu a solicitat acordarea unor
îngrijiri medicale de urgență, nu s-a adresat serviciului de medicină legală pentru eliberarea unui
certificat medico-legal și nici nu a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru
producerea unor eventuale leziuni ca urmare a faptei culpabile descrise în rechizitoriu. Acroșarea
numitei C. nu a avut drept consecință producerea unei leziuni traumatice cuantificată printr-un
număr de zile de îngrijiri medicale.
Având în vedere considerentele deciziei nr. 5/2018 a ÎCCJ, referitoare la faptul că
„rănirea” în sensul dispoziţiilor art. 338 alin. (1) cu referire la art. 75 lit. b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu constă în orice suferinţă fizică, ci, cel puţin, în leziuni
traumatice sau în afectarea sănătăţii unei persoane, urmări a căror gravitate este evaluată prin zile
de îngrijiri medicale (cel puţin o zi), sau, după caz, în una din urmările prevăzute de art. 194 alin.
(1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal, Curtea a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile de
tipicitate ale infracțiunii de părăsirea locului accidentului prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal, în
interpretarea dată de instanța supremă și în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b
teza I îl va achita pe inculpatul A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „părăsirea locului
accidentului” prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană accidentată C.).
Pentru considerentele arătate, Curtea în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură
penală a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava împotriva sentinței
penale nr. 211 din 24.04.2018 pronunțată de Judecătoria Suceava pe care a desființat-o în parte
și, în rejudecare, (…), în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I l-a achitat pe
inculpatul intimat A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „părăsirea locului accidentului”
prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană accidentată C.).
Curtea a menținut dispoziţiile de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere, cu
privire la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată de prima instanţa pentru infracţiunea de
„părăsirea locului accidentului” prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană
accidentată B.), pe durata unui termen de încercare de 2 ani, precum şi măsurile de supraveghere
şi obligaţiile impuse, dar a înlăturat dispoziţia de aplicare faţă de acelaşi inculpat a pedepselor
accesorii şi complementare.
Cheltuielile judiciare relative la infracțiunea de părăsirea locului accidentului pentru care
inculpatul a fost achitat au rămas în sarcina statului conform art. 275 alin. 3 Codul de procedură
penală și, pe cale de consecință, au fost reduse cheltuielile judiciare la care inculpatul a fost
obligat de către instanța de fond.
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6. Noţiunea de drum public, ca situaţie premisă a infracţiunii de conducere a unui
autovehicul având dreptul de a conduce suspendat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal.
Criterii de apreciere a caracterului de drum public. Criterii de apreciere a cunoaşterii de
către inculpat a caracterului de drum public.
Rezumat:
Segmentul de drum pe care inculpatul a condus autovehiculul este un drum pietruit, nu
are acostament şi nici semne de circulaţie, este foarte îngust, iar două maşini se pot deplasa cu
dificultate. În consecinţă, este un drum pe care în fapt circulaţia autovehiculelor se desfăşoară
cu dificultate, circulând mai ales maşini agricole în vederea efectuării de lucrări specifice la
exploatările din zonă.
Însă, în ciuda acestor împrejurări, un anumit sector de drum face parte din categoria
drumurilor publice în funcţia de calificarea pe care o primeşte prin voinţa legiuitorului
manifestată prin acte normative exprese, publicate în Monitorul Oficial, iar nu în funcţie de
starea sau dotările respectivului segment de drum. Iar conform adreselor Primăriei S. (instituţie
publică ce administrează drumurile din circumscripţia teritorială) rezultă în mod clar că acest
sector de drum a fost şi este drum public, iniţial DC... (MO 338 bis din 20.07.2000), iar apoi
DC...(MO 707bis din 29.09.2014). În consecinţă, nu pot fi avute în vedere documente emise de
alte instituţii ale statului, fără competenţe în ceea ce priveşte administrarea respectivului sector
de drum, cum este cazul celor emise de Primăria B. sau al planurilor vizate de OCPI, depuse de
inculpat în susţinerea motivelor de apel.
Nu poate fi primită nici susţinerea inculpatului prin apărător ales în sensul că lipseşte
latura subiectivă şi anume vinovăţia, motivat de faptul că din punctul de vedere a unei persoane
prudente, diligente, respectiva zonă nu are aparenţa unui drum public pentru motivul că nu
există semnalizări sau presemnalizări, este foarte îngust, nu este pietruit, nu este îngrijit în
niciun mod, nu este deszăpezit, nu se dă cu substanţe antiderapante. Curtea reţine că în
stabilirea existenţei vinovăţiei trebuie examinat dacă în concret inculpatul a avut reprezentarea
categoriei din care face parte respectivul sector de drum, raportat la cunoştinţele pe care le
avea cu privire la zona respectivă.
În acest sens, Curtea constată că inculpatul deţinea în zonă o fermă agricolă de mai
mulţi ani, se ocupa de bunul mers al afacerii sale şi circula frecvent în zona respectivă. În
consecinţă, dincolo de deficienţele evidente ale modalităţii de amenajare a respectivului sector
de drum, inculpatul avea cunoştinţă că este vorba de un drum public, cu toate obligaţiile şi
consecinţele ce decurg din acest fapt. Pe de altă parte, din toate actele de constatare întocmite
în cauză de organele de poliţie, rezultă că refuzul inculpatului de a-i fi prelevate probe biologice
a fost nemotivat, însoţit de agresivitate verbală la adresa organelor de poliţie, fără a face vreo
referire, la momentul săvârşirii faptei, la presupusa eroare în care s-ar fi aflat cu privire la
categoria de folosinţă a drumului pe care a recunoscut încă de atunci că a circulat.
În consecinţă este nefondat motivul de apel al inculpatului referitor la achitarea
inculpatului în temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I sau teza a II a Cod procedură
penală.
(Decizia penală nr. 1045 din 21.11.2018, dosar nr. 6009/314/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 335 alin. 2 Cod penal
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 59 din 12 februarie 2018 pronunţată de Judecătoria Suceava, în
dosar nr. .../314/2016, a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul A. a
fost trimis în judecată din infracţiunile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere
prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. (faptele din data de 05.05.2015 şi 24.01.2014), o infracţiune de
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conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 35
alin. 1 C.pen. (faptă din 09.11.2013) şi o infracţiune de refuz de prelevare a mostrelor biologice
prev. de art. 337 C.pen. (faptă din 08.11.2013), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. în infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.
335 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., refuz de prelevare a mostrelor biologice
prev. de art. 337 C.pen. totul cu aplicarea art.38 alin. 1 şi art. 5 alin.1 C.pen
1. Inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” prev. de art. 335 alin. 2 C.p.
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., rap. la art. 36 alin. 1 C.pen., art. 38 alin. 1 C.pen., art. 5
C.pen. şi art. 349 alin. 2 C.p.p., art. 374 alin. 4 C.p.p., art. 375 C.p.p. şi a art. 396 alin. 10 C.p.p.
rap. la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen.
2. Inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de refuz de prelevare a mostrelor biologice prev. de art. 337 C.pen., cu aplicarea art.
38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. şi art. 349 alin. 2 C.p.p., art. 374 alin. 4 C.p.p., art. 375
C.p.p. şi a art. 396 alin. 10 C.p.p. rap. la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr.pen.
În baza art.38 alin.1 C.pen. rap. la art.39 alin.1 lit. b C.pen. au fost contopite pedepsele la
care a fost condamnat inculpatul anterior şi a fost aplicată acestuia pedeapsa cea mai grea, de 2
(doi) ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 4 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul
celorlalte pedepse aplicate, urmând ca, în final, inculpatul A. să execute o pedeapsă rezultantă de
2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 92 Cod penal, s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani care
începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul A. 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 baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, s-a impus inculpatului A. să execute obligaţia de a
frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune
sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul
de Probaţiune.
În baza art. 93 alin. 3 Cod pen. rap. la art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. s-a impus inculpatului
A. să execute obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de
100 de zile în cadrul Primăriei Comunei C. sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţie a Copilului.
În baza art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. rap. la art. art. 91 alin. 4 Cod penal s-a atras atenţia
inculpatului A. asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării şi
dispunerea executării pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere ori
neexecutării obligaţiilor impuse prin hotărâre, cu rea-credinţă, ori ca urmare a săvârşirii de
infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.
S-a constatat că inculpatul A. a fost reţinut în prezenta cauză din data de 12.11.2013 până
la data de 13.11.2017.
În baza art. 72 alin. 1 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată de 2 (doi) ani şi 4 (patru)
luni închisoare, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 12.11.2013 până la data de
13.11.2017.
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În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., inculpatul A. a fost obligat la plata către stat a sumei de
1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 700 lei din cursul
urmăririi penale.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Suceava a reţinut următoarele :
Prin rechizitoriul numărul 4717/P/2013 din data de 12.07.2016 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.,
pentru săvârşirea a două infracţiuni de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”
prev. de art. 335 alin. 2 C.p., o infracţiune de „conducerea unui vehicul fără permis de
conducere” prev. de art. 335 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi o infracţiune de „refuz de
prelevare a mostrelor biologice”, prev. de art. 337 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. şi
art. 5 alin. 1 C.p.
Potrivit rechizitoriului, în esenţă, s-a reţinut că, la data de 08.11.2013, în jurul orei 20.30,
după ce a consumat băuturi alcoolice, inculpatul A. a condus autoturismul marca VW cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C., iar ulterior, în
momentul identificării, fiind prezentat la 23.10 la Spitalul Judeţean, a refuzat recoltarea probelor
biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
La data de 09.11.2013, inculpatul A. a condus în mod repetat autoturismul marca VW cu
nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C., jud. Suceava,
cunoscând faptul că dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat din data de 08.11.2013.
La data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50, inculpatul A. a condus autoturismul marca
VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe raza com. C., jud. Suceava, pe D.J. 208 T şi DJ 208 B,
din direcţia satului D. către C., având permisul de conducere suspendat pentru infracţiuni la
regimul rutier.
La data de 05.05.2015, în jurul orei 13.40, inculpatul A. a condus autoturismul marca
VW Transporter cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe D.N. 29, pe raza com. E., din direcţia F. –
E., având dreptul de a conduce suspendat ca urmare a comiterii infracţiunilor la regimul rutier.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 29.07.2016, sub numărul
.../314/2016.
Pentru dovedirea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu au fost menţionate următoarele
mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: Faptele din 08.11.201309.11.2013: declaraţiile date de A. în calitate de făptuitor, suspect şi de inculpat; declaraţiile date
de G. în calitate de persoană vătămată; procese-verbale de constatare a actelor premergătoare şi
de sesizare din oficiu; proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; procese-verbale de
cercetare la faţa locului şi planşe fotografice; cerere de analiză şi buletin de examinare clinică;
planuri de încadrare şi extras de carte funciară; raport de folosire a forţei şi rapoarte realizate de
agenţii de poliţie; declaraţiile martorilor .....; adrese şi înscrisuri emanând de la Primăria
Comunei C.; înscrisuri constând în dovadă de predare şi proces-verbal; Fapta din data de
24.01.2014: declaraţiile date de A. în calitate de făptuitor, suspect şi inculpat; proces-verbal de
constatare a actelor premergătoare şi proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante;
declaraţia martorului ...; înscrisuri; Fapta din data de 05.05.2015: declaraţiile date de A. în
calitate de suspect şi de inculpat; procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; declaraţia
martorului ..; înscrisuri.
Prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 04.10.2016, pronunţată în dosarul nr.
..../314/2016/a1, rămasă definitivă prin necontestare la data de 12.10.2016, judecătorul de
Cameră Preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 4717/P/2013 din
data de 12.07.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava privind pe inculpatul A.
precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus
începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat.
În faza de judecată inculpatul a fost asistat de apărător ales.
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În cursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele mijloace de probă:
declaraţia martorului G.; declaraţii martori ...
Inculpatul A. nu a dorit să dea declaraţie în cauză cu privire la faptele pentru care a fost
trimis în judecată, prevalându-se de dispoziţiile art. 83 lit. a Cod procedură penală, însă şi-a
manifestat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii .
La solicitarea inculpatului prin apărător, instanţa de fond a încuviinţat şi administrat
proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii ....
Nefiind contestate de părţi, probele constând în: Faptele din 08.11.2013-09.11.2013:
declaraţiile date de A. în calitate de făptuitor, suspect şi de inculpat ; declaraţiile date de G. în
calitate de persoană vătămată; procese-verbale de constatare a actelor premergătoare şi de
sesizare din oficiu; proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; procese-verbale de
cercetare la faţa locului şi planşe fotografice; cerere de analiză şi buletin de examinare clinică;
planuri de încadrare şi extras de carte funciară; raport de folosire a forţei şi rapoarte realizate de
agenţii de poliţie; declaraţia martorului .., adrese şi înscrisuri emanând de la Primăria Comunei
C.; înscrisuri constând în dovadă de predare şi proces-verbal; Fapta din data de 24.01.2014:
declaraţiile date de A. în calitate de făptuitor, suspect şi inculpat; proces-verbal de constatare a
actelor premergătoare şi proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; înscrisuri; Fapta din
data de 05.05.2015: declaraţiile date de A. în calitate de suspect şi de inculpat; procesul-verbal
de constatare a infracţiunii flagrante; înscrisuri nu au fost readministrate, dar au fost puse în
dezbaterea contradictorie a părţilor conform art. 374 alin 7 Cod procedură penală, astfel încât au
fost avute în vedere la soluţionarea cauzei.
La dosarul cauzei s-a ataşat fişa de cazier a inculpatului A.
Analizând actele si lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi
penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul numărul 4717/P/2013 din data de 12.07.2016 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.,
pentru săvârşirea a două infracţiuni de„conducerea unui vehicul fără permis de conducere” prev.
de art. 335 alin. 2 C.p., o infracţiune de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”
prev. de art. 335 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi o infracţiune de „refuz de prelevare a
mostrelor biologice”, prev. de art. 337 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 C.p.
Potrivit rechizitoriului, în esenţă, s-a reţinut că, la data de 08.11.2013, în jurul orei 20.30,
după ce a consumat băuturi alcoolice, inculpatul A. a condus autoturismul marca VW cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C., iar ulterior, în
momentul identificării, fiind prezentat la 23.10 la Spitalul Judeţean, a refuzat recoltarea probelor
biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
La data de 09.11.2013, inculpatul A. a condus în mod repetat autoturismul marca VW cu
nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C., cunoscând
faptul că dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat din data de 08.11.2013.
La data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50, inculpatul A. a condus autoturismul marca
VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe raza com. C., pe D.J. 208 T şi DJ 208 B, din direcţia
satului D. către C., având permisul de conducere suspendat pentru infracţiuni la regimul rutier.
La data de 05.05.2015, în jurul orei 13.40, inculpatul A. a condus autoturismul marca
VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe D.N. 29, pe raza com. E., din direcţia F. – E., având
dreptul de a conduce suspendat ca urmare a comiterii infracţiunilor la regimul rutier.
Analizând probele administrate în faza de urmărire penală şi în faza de judecată,
Judecătoria Suceava a reţinut următoarea situație de fapt:
I. Fapta din data de 08.11.2013
La data de 08.11.2013, în jurul orei 20.30, organele de cercetare penală din cadrul
Postului de Poliţie C. au fost sesizate prin S.N.A.U. 112, de către ..., care a reclamat producerea
unui incendiu pe drumul comunal 59, din zona D. – B.. Deplasându-se la faţa locului, organele
22

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

de cercetare penală au observat pe D.C. 59, la ieşirea din satul D., la o distanţă de aprox. 200 m,
pe partea stângă a drumului, în direcţia B., un autoturism cu nr. de înmatriculare SV-qqzzz, care
ardea în zona motorului, incendiul propagându-se spre habitaclu, fiind prezent şi martorul .
Martorul ... a declarat faptul că la momentul intervenţiei pompierilor el a rămas în curtea
fermei sale, maşina sa se afla în faţa porţii şi a observat momentul în care autoturismul condus de
către inculpatul A. se îndrepta spre locul incendiului, oprind în dreptul pompierilor. Acesta a mai
declarat faptul că atât înainte de producerea incendiului, în timpul acestuia şi ulterior, după
stingerea sa l-a văzut pe inculpatul A. conducând autoutilitara cu nr. de înmatriculare SV xxyyy.
Ulterior, la faţa locului s-au mai deplasat martorii ..., precum şi o autospecială din cadrul
I.S.U., care au procedat la stingerea incendiului.
Martorul ... a declarat faptul că în seara zilei de 08.11.2013, în jurul orelor 20,50 a fost
solicitat să participe la stingerea unui incendiu pe raza localităţii D.. Acesta a arătat faptul că în
timp ce se deplasa pe drumul public numerotat DC 59, în dreptul locuinţei numitului .. a observat
că din sens opus se deplasa autoutilitara WV ., cu număr de înmatriculare SV-xxyyy la volanul
căreia se afla inculpatul A., iar pe locul pasagerului numitul .., inculpatul fiind oprit de un
echipaj de poliţie care l-a întrebat unde arde o maşină. Ajuns la faţa locului, martorul a încercat
stingerea incendiului, ulterior fiind implicaţi în această activitate şi angajaţi ISU. Martorul a mai
arătat că în perioada cât era prezent la locul incendiului, l-a văzut pe inculpatul A. trecând de mai
multe ori prin zonă şi conducând autovehiculul având impresia că doreşte să lovească maşina
care ardea, pompierii reproşându-i faptul că trecea peste furtunurile de apă. Acesta a mai
observat că ulterior stingerii incendiului, inculpatul A. emana halenă alcoolică şi că a fost urcat
de către organele de poliţiei într-o autospecială pentru a i se recolta probe biologice.
Martorul .., fiind audiat a prezentat aceeaşi situaţie de fapt ca şi martorul ..., acesta
deplasându-se împreună cu ultimul la locul producerii incendiului.
Martorul ... a precizat că în ziua de 08.11.2013, în jurul orei 20.00, a plecat împreună cu
fratele său, martorul G., care deţine autoturismul marca SV-qqzzz, cu intenţia de a se deplasa
către satul D.. La intrarea în satul D., com. C., aflându-se pe drumul care face legătura între loc.
B. şi D. şi care trece prin faţa fermei aparţinând lui A., respectiv D.C. 59, cei doi au observat
ieşind din curtea fermei aparţinând inculpatului A., un microbuz de culoare albă cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy, care s-a deplasat în aceeaşi direcţie către localitatea D.. La aproximativ
100 de metri de ferma menţionată, cei doi au fost depăşiţi de microbuz, care a oprit în faţa
acestora. Nereuşind să efectueze manevra de depăşire în aceste condiţii, martorul ... a oprit de
asemenea autoturismul pe care îl conducea, iar imediat din microbuzul de culoare albă, din
partea dreaptă, a coborât o persoană de sex masculin, necunoscută, înarmată cu un par şi fiindule creată o stare de panică, cei doi martori au coborât din autovehicul şi s-au îndepărtat în fugă
spre com. B..
Ulterior, ... l-a sunat pe martorul .., împreună cu care a revenit la locul unde abandonase
autoturismul, constatând că acesta ardea. La acel moment, .. a arătat că din incinta fermei a ieşit
microbuzul de culoare albă care îi depăşise anterior, pe care l-a urmărit împreună cu ....l pe raza
satului D., şi care a oprit, după care din maşină a ieşit din nou aceeaşi persoană neidentificată,
fără a mai avea par în mână, iar şoferul microbuzului, pe care nu l-a putut observa, a intenţionat
să-i tamponeze cu maşina, după care a părăsit locul incidentului, aspecte redate şi de martorul ..
Revenind singur ulterior la locul unde s-a produs incendierea maşinii, unde se aflau organele de
poliţie, a observat că inculpatul A. se manifesta violent şi urma să fie condus la spital în vederea
prelevării de mostre biologice.
Organele de cercetare penală s-au deplasat în incinta fermei acestuia, ocazie cu care au
constatat că autoutilitara cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy era parcată în curtea fermei, iar A. se
afla în stare vădită de ebrietate, declarând totodată că a condus autoutilitara menţionată cu puţin
timp în urmă şi că nu cunoaşte împrejurările în care s-a produs incendiul, potrivit procesuluiverbal de constatare a infracţiunii flagrante realizat în cauză.
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Organele de cercetare penală au solicitat inculpatului A. să se deplaseze la locul
producerii incendiului pentru a se supune testării alcoolscopice, acesta fiind de acord iniţial, însă
la momentul coborârii din autospeciala poliţiei, inculpatul s-a îndreptat în fugă către autoutilitara
marca SV-xxyyy, şi s-a urcat la volanul acesteia. Organele de cercetare penală au intervenit şi
întrucât acesta se manifesta agresiv, a fost încătuşat şi condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă în
vederea recoltării probelor biologice de sânge, unde a continuat să se manifeste agresiv la adresa
organelor de poliţie, refuzând recoltarea, astfel cum a reieşit din înscrisurile medicale aflate la
dosarul cauzei, respectiv cererea de analiză şi buletinul de examinare clinică.
Fiind audiat, martorul G. a arătat că la data de 08.11.2013, a confirmat situaţia de fapt
descrisă de către martorul .., iar când se afla la sediul poliţiei, a remarcat că inculpatul A. se afla
în stare vădită de ebrietate şi s-a adresat fratelui său întrebându-l ce căuta pe drumul respectiv
din faţa fermei sale.
Cu ocazia audierii, inculpatul A. a arătat că în seara zilei de 08.11.2013, a consumat
băuturi alcoolice, aspect confirmat şi de martorii .... şi ..., ultimul precizând că l-a observat pe A.
plecând de la fermă la volanul autoutilitarei, iar cu prilejul audierii din cursul cercetării
judecătoreşti a declarat că nu l-a văzut pe inculpat conducând autospeciala
Inculpatul a mai declarat faptul că în aceeaşi zi, în cursul serii, în jurul orei 19.00, a văzut
un autoturism care oprea de mai multe ori în dreptul fermei sale din com. C., sat D., , în acea
perioadă având loc mai multe furturi la fermă, motiv pentru care s-a urcat la volanul
autoutilitarei sale cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pornind după maşina respectivă, aspecte ce
sunt confirmate de către martorul ... Acesta a mai arătat faptul că, după circa 700-800 de metri,
pe un drum comunal care făcea legătura între D. şi F, a depăşit maşina, a coborât din autoutilitară
şi s-a îndreptat spre maşina din care au coborât două persoane care au fugit spre câmp. Motivând
că era nervos şi că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, A. a incendiat maşina respectivă
folosind o sticlă de diluant, după care s-a întors la fermă şi la scurt timp s-au prezentat organele
de poliţie, care i-au solicitat să dea probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei,
lucru pe care l-a refuzat, motivând că locul din care l-a luat poliţia nu era drum public, ci era o
tarla de lucernă.
Inculpatul A. a precizat că drumul care trece prin faţa fermei sale nu face parte din
categoria drumurilor publice, ferma sa fiind înconjurată doar de drumuri de exploatare, ataşând
înscrisuri în acest sens, respectiv plan de încadrare şi extras de carte funciară. (decl. A. în calitate
de făptuitor, suspect şi de inculpat)
Faptul că inculpatul a condus autoutilitara la data de 08.11.2013 a fost confirmat şi de
martorul ..., care l-a văzut pe inculpat conducând autoturismul în zona producerii incendiului.
Cu ocazia audierii, martorul .. a arătat că la data de 08.11.2013, în timp ce se afla la ferma
lui A., a observat că acesta a plecat de mai multe ori de la fermă cu microbuzul proprietate
personală, fiind însoţit de un angajat pe nume ..., identificat ulterior de organele de cercetare
penală ca fiind martorul ... La un moment dat, la 20 de minute după ce aceştia au revenit la
fermă, a sesizat că ardea o maşină peste drum, inculpatul A. plecând singur în sat. În timp ce
martorul se deplasa către incendiu, a observat că inculpatul se întorcea din sat conducând
autoutilitara. În noaptea respectivă, după ce a venit de la poliţie, inculpatul A. s-a deplasat la
volanul microbuzului cu martorul ... până la un magazin situat la 800 de metri de fermă, de unde
a luat o sticlă de 0,5 l de plastic şi pe care a aruncat-o ulterior în dreptul maşinii arse, la
întoarcere, martorul realizând că sticla conţinea benzină. Martorul a mai precizat faptul că
inculpatul A. i-a declarat că el a fost cel care a incendiat maşina anterior şi că în ziua şi în seara
de 08.11.2013, microbuzul a fost condus doar de A.
Din conţinutul adreselor Primăriei Comunei C. nr. 3101 din data de 13.11.2013 şi nr.
2362/23.06.2016 a rezultat că drumul D. prin localitatea D. şi în continuare prin tarlaua P., drum
numerotat D.C. 59, care trece prin faţa fermelor aparţinând lui A. şi .., face parte din categoria
drumurilor comunale aparţinând comunei şi este deschis circulaţiei publice, fiind ataşate totodată
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extrase din Monitorul Oficial referitoare la situaţia acestui drum şi la renumerotarea acestuia,
fiind infirmate susţinerile inculpatului care pretinde că acel drum nu era unul public
Din conţinutul proceselor-verbale de cercetare la faţa locului şi planşe fotografice au
reieşit aspecte privind incendierea autoturismului Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare SV-qqzzz şi
aspecte privind drumul DC 60. Martorul ... a declarat că a auzit aspecte legate de incendierea
maşinii de către inculpatul A. Faptul că în data de 08.11.2013 inculpatul A. a condus
autoturismul WV cu nr. SV-xxyyy, pe drumurile publice a reieşit şi din declaraţia martorului ..
care l-a observat pe inculpat conducând spre ferma acestuia.
Martorul ... a declarat faptul că în ziua de 08.11.2013, inculpatul A. s-a aflat la fermă şi a
servit persanele aflate în acel loc cu mâncare şi băutură şi că până la ora 18,00 nu l-a văzut pe
inculpat conducând microbuzul şi consumând băuturi alcoolice. Acesta a mai afirmat că
inculpatul A. are câteva sute de hectare în arendă şi că îşi plăteşte toate dările către oameni.
Martorul .. a declarat faptul că în ziua de 08.11.2013, inculpatul A. s-a aflat la fermă şi a
consumat alcool şi că nu îşi aduce aminte dacă acesta a condus autoturismul. În ceea ce priveşte
persoana inculpatului, martorul a arătat că acesta este muncitor, darnic şi bun la suflet.
Din conţinutul probei cu înscrisuri a reieşit situaţia parcelară a numitei ..extravilan.
Din conţinutul cererii de analiză şi a buletinului de examinare clinică a reieşit faptul că
inculpatul a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei
II. Fapta din data de 09.11.2013
La data de 09.11.2013, la ora 17.51, organele de cercetare penală din cadrul Postului de
Poliţie C. au fost sesizate prin S.N.A.U.112 de G., cu privire la faptul că autoturismul proprietate
personală cu nr. de înmatriculare SV-qqzzz, abandonat pe D.C. 59 D., a fost din nou incendiat.
Fiind audiat, martorul G. a declarat faptul că l-a observat pe inculpatul A. conducând
autoturismul cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy în dimineaţa zilei de 09.11.2013 în jurul orei
09.30, în timp ce se afla cu ... şi fratele său, .. la locul în care se afla abandonat autoturismul
incendiat pe D.C.59, şi că acesta a început să-i adreseze injurii, fiind sub influenţa băuturilor
alcoolice şi urcându-se din nou la volan, părăsind zona, aspecte care sunt relatate şi de martorii ...
şi, precum şi că în jurul orei 18.15, când s-a deplasat din nou pe D.C. 59, unde era parcat
autoturismul, împreună cu martorul ..., la bordul unui autoturism, a observat că inculpatul A. se
uita la autoturismul care ardea şi s-a urcat în autoutilitara sa pentru a-i urmări pe D.C. 59 în
momentul când i-a observat, aspecte confirmate de martorul ...
Martorul ... a confirmat discuţiile dintre inculpat şi martorul G.
Din conţinutul declaraţiilor date de martorul G. şi martorul..., care se deplasaseră la faţa
locului în jurul orei 18.00, a rezultat că aceştia au observat autoturismul arzând, în apropiere
aflându-se A., care se afla cu autoturismul în zonă, şi ulterior conducând autoturismul său cu nr.
de înmatriculare SV-xxyyy, plecând de la faţa locului şi urmărindu-i pe DC59 aproximativ 1 km.
Din conţinutul declaraţiilor martorilor .. a rezultat că inculpatul A. a condus din nou
autoutilitara cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy la data de 09.11.2013.
Fiind audiat în cauză, inculpatul A. a arătat că la data de 09.11.2013, a condus
autoutilitara personală pe distanţe scurte, pe drumurile din preajma fermei, pentru a verifica
culturile, declarând că în seara precedentă i s-a adus la cunoştinţă faptul că are suspendat dreptul
de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Inculpatului A. i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu mai are dreptul de conduce
autovehicule din data de 08.11.2013.
III. Fapta din data de 24.01.2014
La data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei
Oraşului F. au surprins în flagrant autoutilitara marca Volkswagen, de culoare albă, cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy, circulând pe D.J. 208B şi D.J. 208 T, raza com. C., condusă de A., în
autovehicul fiind de asemenea identificat şi martorul ...
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Cu ocazia verificărilor în baza de date, inculpatul A. neavând permisul de conducere
asupra sa, agenţii de poliţie au constatat că acesta figurează cu permisul de conducere reţinut
pentru infracţiuni la regimul rutier.
Fiind audiat în cauză în calitate de suspect şi de inculpat, A. a arătat că nu ştia că nu mai
are dreptul de a conduce autovehicule, întrucât nu i s-a adus acest lucru la cunoştinţă în cadrul
dosarului penal nr. ../P/2013, privind săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier în perioada 0809.11.2013
Din conţinutul procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de
24.01.2014 a reieşit că la momentul opririi în trafic şi a declaraţiei dată în calitate de făptuitor,
inculpatul A. a arătat că are cunoştinţă despre faptul că dreptul de a conduce autovehicule pe
drumurile publice îi este suspendat.
Din conţinutul declaraţiei din 08.11.2013 şi din 13.11.2013 din cadrul dosarului nr.
4717/P/2013, a reieşit faptul că acestuia i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu mai are din data de
08.11.2013 dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Din conţinutul procesului-verbal de verificare a reieşit faptul că în data de 24.01.2014
inculpatul A. nu avea dreptul de a conduce autovehicule.
Fiind audiat, martorul ... a confirmat faptul că la data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50,
se afla în autoutilitara condusă de inculpatul A., acesta conducând autoturismul pe raza satului
D., com. C., pe o distanţă de 2 km, fiind opriţi pe un drum comunal de agenţii de poliţie
IV. Fapta din data de 05.05.2015
La data de 05.05.2015, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraşului F. au
surprins în trafic autoutilitara marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, circulând pe
D.N. 29, direcţia oraş F – com. E., condusă de inculpatul A., care se afla singur în autoturism.
La solicitarea agenţilor de poliţie, A. a prezentat documentele personale şi ale
autoturismului, iar în urma efectuării de verificări în baza de date, s-a stabilit că acesta are
dreptul de a conduce suspendat şi că nu a predat permisul de conducere, sens în care s-a procedat
la reţinerea permisului de conducere şi eliberarea unei dovezi fără drept de circulaţie
Din conţinutul declaraţiei martorului .... a reieşit faptul că acesta a asistat la momentul în
care inculpatul A. a recunoscut că a condus autoturismul în cauză.
Fiind audiat, inculpatul A. a arătat că recunoaşte faptul că a condus autoutilitara marca
VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy la data de 05.05.2015, pe raza loc. E. şi F., însă nu avea
cunoştinţă de faptul că avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat
pentru comiterea de fapte la regimul rutier, poziţie similară având şi la momentul depistării sale
în flagrant. Din conţinutul declaraţiei de făptuitor şi inculpat din cadrul dosarului nr. .../P/2013, a
rezultat că acestuia i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu mai are din data de 08.11.2013 dreptul de
a conduce autovehicule pe drumurile publice.
De asemenea, din conţinutul procesului-verbal şi a declaraţiei sale de făptuitor din data de
24.01.2014, în cadrul dosarului nr. .../P/2014 a rezultat că acesta avea cunoştinţă despre faptul că
nu mai avea dreptul de conduce autovehicule pe drumurile publice şi fiindu-i prezentat procesulverbal din 24.01.2014, inculpatul A. a motivat că la momentul semnării acestuia nu a fost atent la
ceea ce s-a consemnat. Inculpatul a mai motivat că în perioada 24.01.2014-05.05.2015 a avut
permisul de conducere asupra sa şi nu a primit nicio adresă de la serviciul Rutier prin care să i se
solicite predarea permisului sau să i se comunice că nu avea dreptul de a conduce autovehicule.
În ceea ce priveşte declaraţiile martorilor ... instanţa de fond nu a ţinut cont de conţinutul
acestora, întrucât martorii au revenit asupra lor, solicitând a fi audiaţi din nou, solicitare
încuviinţată de către instanţa de fond.
Având în vedere ansamblul probator administrat în cauză şi procedând la evaluarea
acestuia în conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 Cod pr.pen., instanţa de fond a apreciat că
faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului există şi au fost săvârşite de
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acesta cu vinovăţia prevăzută de lege, împrejurare care a fost dovedită dincolo de orice îndoială
rezonabilă, astfel încât prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată.
În ceea ce priveşte schimbarea de încadrarea juridică a faptelor pentru care inculpatul A.
a fost trimis în judecată din infracţiunile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere
prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. (faptele din data de 05.05.2015 şi 24.01.2014), o infracţiune de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 35
alin. 1 C.pen. (faptă din 09.11.2013) şi o infracţiune de refuz de prelevare a mostrelor biologice
prev. de art. 337 C.pen. (faptă din 08.11.2013), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5
alin. 1 C.pen. în infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.
335 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., refuz de prelevare a mostrelor biologice
prev. de art. 337 C.pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., instanţa a
fond a constatat că sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 din C.pen., întrucât inculpatul a săvârşit la
diferite intervale de timp, în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv,
acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte conţinutul aceleiaşi infracţiuni, astfel că în
cauză s-a impus schimbarea de încadrare juridică, în sensul reţinerii unei singure infracţiuni de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.pen.
În drept, fapta inculpatului A. care la data de 08.11.2013, după ce a consumat băuturi
alcoolice, a condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile
publice de pe raza loc. D., com. C., respectiv D.C. 59 în intervalul orar 20.00-22.00, iar ulterior,
în momentul identificării, fiind prezentat la 23.10 la Spitalul Judeţean, a refuzat recoltarea
probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei a întrunit elementele constitutive ale
infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, prevăzută de art. 337
C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii a fost reprezentat de
refuzul inculpatului de a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului a fost esenţialmente una de pericol, nefiind
susceptibilă prin natura sa de a produce daune materiale, iar legătura de cauzalitate între fapta
ilicită şi rezultatul socialmente periculos - punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile
publice – a rezultat ex re.
Sub aspectul laturii subiective, instanţa de fond a reţinut, raportat la dispoziţiile art. 16
alin. 3 lit. b C.pen., că poziţia subiectivă a inculpatului faţă de infracţiunea săvârşită se
caracterizează prin intenţie indirectă. Astfel, conducând autovehiculul marca VW cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C respectiv D.C. 59, iar la
solicitarea organelor judiciare inculpatul refuzând a-i fi recoltate probe de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei, acesta a prevăzut şi a acceptat ca, prin fapta sa infracţională, să pună în
pericol valorile sociale ocrotite prin săvârşirea faptei, constând în dreptul persoanelor care
circulă în calitate de conducători auto pe drumurile publice de a fi protejaţi contra acţiunii
făptuitorului care ar periclita desfăşurarea în condiţii de maximă securitate a menţionatei
activităţi.
În drept, fapta inculpatului A. care la data de 09.11.2013, inculpatul a condus în mod
repetat autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe
raza loc. D., com. C., respectiv D.C. 59, în intervalul orar 09.30-18.15, având dreptul de a
conduce autovehicule suspendat din data de 08.11.2013 ca urmare a comiterii de infracţiuni de la
regimul circulaţiei rutiere, la data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50, a condus autoturismul
marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe raza com. C., pe D.J. 208 T şi DJ 208 B, din
direcţia satului D. către C., având permisul de conducere suspendat pentru infracţiuni la regimul
rutier şi la data de 05.05.2015, în jurul orei 13.40, a condus autoturismul marca VW cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy, pe D.N. 29, pe raza com. E., din direcţiaF.– E., având dreptul de a
conduce suspendat ca urmare a comiterii infracţiunilor la regimul rutier a întrunit elementele
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constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de
art. 335 alin.2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii a fost reprezentat de
acţiunea inculpatului de conducere la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi
rezoluţii infracţionale, autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile
publice de pe raza loc. D., com. C., respectiv D.C. 59, pe raza com. C., pe D.J. 208 T şi DJ 208
B, din direcţia satului D. către C., pe raza com. E., din direcţia F. – E., pe drumul public, având
exercitarea dreptului de a conduce suspendat. Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului a fost
esenţialmente una de pericol, nefiind susceptibilă prin natura sa de a produce daune materiale,
iar legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul socialmente periculos - punerea în
pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice – a rezultat ex re.
Sub aspectul laturii subiective, instanţa de fond a reţinut că poziţia subiectivă a
inculpatului faţă de infracţiunea săvârşită şi rezultatul socialmente periculos al acesteia, s-a
caracterizat prin intenţie indirectă, formă de vinovăţie prevăzută de art.16 alin.3 lit.b C.pen.
Astfel, conducând un vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce
suspendat, inculpatul a prevăzut şi, deşi nu a urmărit, a acceptat posibilitatea ca prin fapta sa
infracţională să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.
Instanţa de fond a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului în prezenta
cauză au fost săvârşite în concurs prevăzut de art. 38 alin. 1 C.pen., respectiv fiind întrunite
condiţiile de existenţă ale pluralităţii infracţionale sub forma concursului de infracţiuni. Astfel, în
cauză este vorba despre o acțiune a inculpatului, anume cea de a conduce pe drumurile publice
un vehicul, care, datorită împrejurărilor în care s-a produs, respectiv inculpatul având exerciţiul
dreptului de a conduce suspendat, şi a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei realizează conținutul mai multor infracțiuni.
La individualizarea pedepsei la care a fost condamnat inculpatul, instanţa de fond a avut
în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv gravitatea
infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului care se evaluează după următoarele criterii:
împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol
creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale
infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor
care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în
cursul procesului penal, precum şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia
familială şi socială.
Astfel, instanţa de fond a ţinut seama de limitele speciale de pedeapsă prevăzute de art.
335 alin. 2, respectiv şi art. 337 alin. 1 din C.pen., de gradul de pericol social concret al faptelor
ce rezidă în participarea la trafic a unei persoane care nu respectă regulile specifice desfăşurării
unei astfel de activităţi, de persoana inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale.
Instanța de fond a constatat că, în concret, inculpatul nu a încălcat doar una, ci două
reguli privind siguranța circulației pe drumurile publice, context în care ansamblul faptic capătă
un pericol social ridicat.
Totodată, instanţa de fond a reţinut că fapta inculpatului a prezentat un grad ridicat de
pericol social şi prin raportare la faptul că a consumat băuturi alcoolice anterior momentului în
care acesta a ales să conducă un vehicul pe drumurile publice, circumstanţă în care siguranţa
celorlalţi participanţi la trafic a fost grav pusă în pericol, ulterior acesta a refuzând să i se
preleveze probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
A mai avut în vedere instanţa de fond că inculpatul a condus pe drum public având
exercitarea dreptului de a conduce suspendat, această activitate prezintă un potențial periculos.
Totodată, din conţinutul declaraţiilor martorilor propuşi în circumstanţiere, instanţa de
fond a reţinut că acesta a fost integrat social, având un comportament bun la locul de muncă.
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De asemenea, instanţa de fond a avut în vedere faptul că inculpatul este posesor de
permis de conducere şi avea dobândite abilităţile de a conduce autoturisme pe drumurile publice.
În funcţie de toate aceste circumstanţe reale şi personale, instanța de fond l-a condamnat
pe inculpatul A. la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută şi sancţionată de art. 335 alin. 2
C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 36 alin. 1 C.pen.
Totodată, în considerarea celor anterior expuse, instanța de fond l-a condamnat pe
inculpatul A. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz recoltare
probe biologice, prevăzută şi sancţionată de art. 337 alin. 1 C.pen.
Având în vedere faptul că infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea au fost
săvârșite în condițiile concursului de infracțiuni, instanța de fond, în baza art. 38 alin.2 C.pen.
rap. la art. 39 alin.1 lit. b C.pen., a contopit pedepsele şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai
grea de 2 (doi) ani închisoare la care a adăugat un spor de 4 luni închisoare reprezentând 1/3 din
totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca, în final, inculpatul A. să execute o pedeapsă
rezultantă de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare.
Raportat la individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei, având în
vedere întrunirea cumulativă a condiţiilor legale pentru aplicarea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei prevăzute de art. 91 C.pen., şi anume cuantumul pedepsei aplicate, lipsa
antecedentelor penale ale inculpatului, acordul infractorului în sensul prestării unei munci
neremunerate în folosul comunităţii, precum şi aprecierea instanţei de fond că scopul educativ al
pedepsei respectiv, reintegrarea în societate, poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de
detenţie, instanţa de fond, în baza art. 91 C.pen. a suspendat executarea pedepsei sub
supraveghere, urmând să stabilească un termen de încercare de 2 (doi) ani, acest termen fiind
apreciat de instanţa de fond ca fiind de natură să asigure îndreptarea inculpatului.
În ceea ce priveşte condiţia prevăzută la lit.b) alin.1 al art.91 C.pen., şi anume lipsa unei
condamnări anterioare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, instanţa de fond a reţinut,
conform fişei de cazier judiciar a inculpatului A., că acesta nu are antecedente penale.
Condiţia prevăzută la art.91 alin.1 lit. c) C.pen a fost îndeplinită, inculpatul manifestânduşi acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Aprecierea instanţei de fond că raportat la persoana inculpatului, la conduita avută
anterior săvârşirii infracţiunii precum şi la posibilităţile sale de îndreptare „aplicarea pedepsei
este suficientă chiar fără executarea acesteia” conform dispoziţiilor prevăzute la lit.d) alin.1 al
art.91 C.pen., s-a întemeiat pe considerente privind împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunilor, precum şi persoana inculpatului.
Instanţa de fond a apreciat că prin respectarea de către inculpatul A. timp de 2 ani pe
perioada termenului de încercare, a obligaţiilor impuse de către instanţă există posibilitatea
reintegrării sociale şi a reeducării acestuia fără executarea pedepsei închisorii în regim
penitenciar.
În baza art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 92 Cod penal, a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani care începe
să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul A. 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.
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În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, a impus inculpatului A. să execute obligaţia de a
frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune
sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul
de Probaţiune.
În baza art. 93 alin. 3 Cod pen. rap. la art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. a impus i pe o durată de
100 de zile în cadrul Primăriei Comunei C. sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţie a Copilului.
În baza art. 404 alin. 2 Cod pr.pen. rap. la art. art. 91 alin. 4 Cod penal a atras atenţia
inculpatului A. asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării şi
dispunerea executării pedepsei ca urmare a nerespectării măsurilor de supraveghere ori
neexecutării obligaţiilor impuse prin hotărâre, cu rea-credinţă, ori ca urmare a săvârşirii de
infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.
A constatat că inculpatul A. a fost reţinut în prezenta cauză din data de 12.11.2013 până
la data de 13.11.2017.
În baza art. 72 alin. 1 C.pen. a dedus din pedeapsa aplicată de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni
închisoare, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 12.11.2013 până la data de
13.11.2017.
În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., a obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei de 1200
lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 700 lei din cursul urmăririi
penale.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava şi inculpatul A.
Prin motivele de apel formulate în scris, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a
criticat sentinţa primei instanţe pentru nelegalitate.
Astfel, s-a apreciat că prima instanţă, în mod greşit, a dispus schimbarea încadrării
juridice a faptelor pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată din infracţiunile de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. (faptele din
data de 05.05.2015 şi 24.01.2014), o infracţiune de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (faptă din 09.11.2013) şi
o infracţiune de refuz de prelevare a mostrelor biologice prev. de art. 337 C.pen. (faptă din
08.11.2013), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 2 C.pen. cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C.pen., refuz de prelevare a mostrelor biologice prev. de art. 337 C.pen. totul cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.
A apreciat prima instanţă că, prin raportare la faptele de conducere a unui vehicul fără
permis de conducere din datele de 09.11.2013, 24.01.2014 şi 05.05.2015, se impune reţinerea
unităţii legale în forma infracţiunii continuate, însă având în vedere data săvârşirii celor 3 fapte,
apare ca fiind evident faptul că inculpatul a condus fără permis de conducere, de fiecare dată în
baza unei noi rezoluţii infracţionale. S-a precizat precizat faptul că, într-adevăr, infracţiunea
continuată presupune existenţa unor intervale de timp între actele materiale ce îi intră în
componenţă, însă, o perioadă mare de timp scursă, cum este şi în cazul de faţă, între cele fapte
trecând două luni (08.11.2013-24.01.2014), respectiv mai mult de un an de zile (08.11.2013 şi
24.01.2014 prin raportare Ia 05.05.2015), este de natură a duce la concluzia neîndeplinirii uneia
dintre condiţiile infracţiunii continuate, şi anume unitatea de rezoluţie infracţională.
De asemenea, s-a apreciat că instanţa de fond, în mod greşit, a reţinut dispoziţiile art. 396
alin. 10 C.pr.pen., judecata neavând loc în baza procedurii simplificate a recunoaşterii vinovăţiei,
ci conform procedurii obişnuite, fiind parcursă cercetarea judecătorească în sensul reaudierii
martorilor din lucrări. S-a arătat că în niciun moment inculpatul nu a înţeles să recunoască
situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută în rechizitoriu, ci la termenul din data de 05.12.2016,
prin apărător ales, a fost manifestată expres poziţia procesuală în sensul de a nu uza de procedura
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simplificată şi de a contesta proba testimonială cu martorii audiaţi în cursul urmăririi penale.
Al treilea motiv de apel se referă la faptul că prima instanţă nu a analizat în considerente
incidenţa legii penale mai favorabile, deşi era obligată având în vedere că două din faptele
imputate inculpatului, şi anume cea din 08.11.2013 şi cea din 24.01.2014, au fost săvârşite sub
imperiul vechii reglementări, iar până la soluţionare a intrat în vigoare, la 01.02.2014 şi Noul
Cod penal.
Totodată, soluţia instanţei a fost criticată şi pentru faptul că nu s-a reţinut aplicarea art. 10
din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod penal cu ocazia contopirii pedepselor
stabilite. A apreciat Parchetul că acest lucru se impunea având în vedere că două dintre fapte au
fost săvârșite sub imperiul legii vechi, iar Decizia nr. 7/2016 a ÎCCJ stipulează că în cazul
pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei de 1 februarie
2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea în vigoare a legii noi, pentru infracţiunile
săvârşite anterior 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă, identificată ca fiind
fie legea veche fie legea nouă, iar pentru infracţiunile săvârşite sub imperiul legii noi, precum şi
pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, se va aplica legea nouă, conform
art. 3 Cod penal şi art. 10 Legea de punere în aplicare.
Al cincilea motiv de apel se referă la faptul că instanţa de fond, în mod greşit a reţinut ca
moment până la care inculpatul a fost reţinut data de 13.11.2017 şi a dedus din pedeapsa aplicată
durata reţinerii şi a arestării preventive din 12.11.2013 până în 13.11.2017, inculpatul fiind însă
doar reţinut în cauză, astfel încât se impunea deducerea doar a duratei din 12.11.2013 până în
13.11.2013.
Pentru considerentele arătate mai sas, în temeiul dispoziţiilor art. 409 alin. l lit. a) Cod
procedură penală raportat la art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, s-a solicitat de către
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava admiterea apelului formulat, desfiinţarea sentinţei
penale atacate şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice.
Inculpatul apelant A., prin intermediul apărătorului ales OS, a criticat soluţia primei
instanţe pentru motivele expuse pe larg în Încheierea de dezbateri din 14.11.2018, redactată
separat şi care face parte integrantă din prezenta decizie, motiv pentru care nu vor fi reiterate.
Analizând motivele de apel, 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 apelurile sunt întemeiate pentru următoarele considerente:
În speţă inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor astfel cum au fost consemnate în
rechizitoriu, în condiţiile art. 375 Codul de procedură penală, astfel că în mod eronat prima
instanţă a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Codul de procedură penală. De altfel,
greşeala comisă este de domeniul evidenţei, atât apărătorul inculpatului cât şi Parchetul
învederând aceste aspect în faţa instanţei de apel.
În ceea ce priveşte situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului apelant, Curtea constată
că în susţinerea apelului declarat în cauză inculpatul prin apărător ales a solicitat instanţei de
control judiciar să analizeze faptele (actele materiale) din datele de 8 şi 9.11.2013 doar prin
raportare la împrejurarea dacă respectivul sector de drum era sau nu drum public şi dacă, raportat
la această împrejurare, cele două fapte ar fi fost comise cu vinovăţia prevăzută de lege. De altfel,
inculpatul prin apărător ales a indicat că doar din aceste motive nu a solicitat judecarea cauzei în
procedură simplificată, neavând alte obiecţiuni cu privire la situaţia de fapt reţinută de prima
instanţă sau prin rechizitoriu.
Raportat la cele invocate de către apărare, Curtea reţine că într-adevăr segmentul de drum
pe care inculpatul a condus autovehiculul cu nr. SV-xxyyy, în datele de 8 şi 9.11.2013, este un
drum pietruit, nu are acostament şi nici semne de circulaţie, este foarte îngust, iar două maşini se
pot deplasa cu dificultate. În consecinţă, este un drum pe care în fapt circulaţia autovehiculelor se
desfăşoară cu dificultate, circulând mai ales maşini agricole în vederea efectuării de lucrări
specifice la exploatările din zonă. Aceste împrejurări rezultă atât din probatoriul testimonial
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administrat cât şi din constatările personale ale completului de judecată, conform procesului –
verbal de cercetare la faţa locului.
Însă, în ciuda acestor împrejurări, un anumit sector de drum face parte din categoria
drumurilor publice în funcţia de calificarea pe care o primeşte prin voinţa legiuitorului
manifestată prin acte normative exprese, publicate în Monitorul Oficial, iar nu în funcţie de
starea sau dotările respectivului segment de drum. Iar conform adreselor 2362/23.06.2016,
2440/5.07.2016 şi 3937/6.11.2018 ale Primăriei C. (instituţie publică ce administrează drumurile
din circumscripţia teritorială) rezultă în mod clar că acest sector de drum a fost şi este drum
public, iniţial DC59 (MO 338 bis din 20.07.2000), iar apoi DC60 (MO 707bis din 29.09.2014).
În consecinţă, nu pot fi avute în vedere documente emise de alte instituţii ale statului, fără
competenţe în ceea ce priveşte administrarea respectivului sector de drum, cum este cazul celor
emise de Primăria B. sau al planurilor vizate de OCPI, depuse de inculpat în susţinerea motivelor
de apel.
Nu poate fi primită nici susţinerea inculpatului prin apărător ales în sensul că lipseşte
latura subiectivă şi anume vinovăţia, motivat de faptul că din punctul de vedere a unei persoane
prudente, diligente, respectiva zonă nu are aparenţa unui drum public pentru motivul că nu există
semnalizări sau presemnalizări, este foarte îngust, nu este pietruit, nu este îngrijit în niciun mod,
nu este deszăpezit, nu se dă cu substanţe antiderapante. Curtea reţine că în stabilirea existenţei
vinovăţiei trebuie examinat dacă în concret inculpatul a avut reprezentarea categoriei din care
face parte respectivul sector de drum, raportat la cunoştinţele pe care le avea cu privire la zona
respectivă.
În acest sens, Curtea constată că inculpatul deţinea în zonă o fermă agricolă de mai mulţi
ani, se ocupa de bunul mers al afacerii sale şi circula frecvent în zona respectivă. În consecinţă,
dincolo de deficienţele evidente ale modalităţii de amenajare a respectivului sector de drum,
inculpatul avea cunoştinţă că este vorba de un drum public, cu toate obligaţiile şi consecinţele ce
decurg din acest fapt. Pe de altă parte, din toate actele de constatare întocmite în cauză de
organele de poliţie, rezultă că refuzul inculpatului de a-i fi prelevate probe biologice a fost
nemotivat, însoţit de agresivitate verbală la adresa organelor de poliţie, fără a face vreo referire,
la momentul săvârşirii faptei, la presupusa eroare în care s-ar fi aflat cu privire la categoria de
folosinţă a drumului pe care a recunoscut încă de atunci că a circulat.
În consecinţă este nefondat motivul de apel al inculpatului referitor la achitarea
inculpatului în temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. b teza I sau teza a II a Cod procedură
penală.
Este însă întemeiat apelul Parchetului referitor la greşita reţinere a săvârşirii infracţiunii
de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 2 Codul penal,
în formă continuată pentru faptele din datele de 9.11.2013, 24.01.2014 şi 5.05.2014. Nu poate fi
reţinută săvârşirea infracţiunilor în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale întrucât din actele cauzei
rezultă că intenţia inculpatului de a conduce pe drumurile publice, deşi acest drept îi era
suspendat, a fost una generală, iar unicitatea rezoluţiei infracţionale (condiţie pentru reţinerea
unităţii de infracţiuni în modalitatea infracţiunii continue) presupune ca făptuitorul să aibă
reprezentarea concretă a faptelor pe care urmează să le săvârşească, chiar dacă nu în cele mai
mici detalii. Or în speţă intervalele mari de timp scurse între fapte, coroborate cu însăşi natura
infracţiunii care presupune de fiecare dată o nouă decizie de a conduce pe drumurile publice,
conduc la concluzia certă că în speţă este vorba de săvârşirea unui concurs de infracţiuni.
De asemenea este întemeiat şi motivul de apel referitor la necesitatea analizării legii
penale mai favorabile inculpatului, în ceea ce priveşte faptele din datele de 8.11.2013, 9.11.2013
şi 24.01.2014. Cu privire la acest aspect este incidentă Decizia 7/2016 a ÎCCJ care în
pronunţarea unei hotărâri preliminare a stabilit că în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal,
în cazul pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei de 1
februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal,
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pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai
favorabilă - identificată ca fiind legea veche sau legea nouă -, iar pentru infracţiunile săvârşite
sub imperiul legii penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator al concursului de
infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 din Legea nr.
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Sub acest aspect Curtea reţine că în ceea ce priveşte infracţiunea de refuz de prelevare a
mostrelor biologice (faptă din data de 8.11.2013) noua legislaţie penală a prevăzut limite mai
reduse de pedeapsă (de la 1 la 5 ani în loc de 2 – 7 ani), astfel că această lege este în mod evident
mai favorabilă. În ceea ce priveşte infracţiunea de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere, limitele de pedeapsă ale pedepsei închisorii (individualizată în mod corect de către
prima instanţă dintre cele două pedepse alternative) sunt aceleaşi, astfel că se va da eficienţă
principiilor legalităţii incriminării şi legalităţii sancţiunilor, urmând a fi de asemenea aplicată
legea nouă. Soluţionarea concursului de infracţiuni se va efectua însă oricum în temeiul noii legi
conform art. 10 din Legea nr.187/2012 care dispune că „tratamentul sancţionator al pluralităţii de
infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura
pluralităţii a fost comisă sub legea nouă”.
Referitor la individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, nu poate fi
primită solicitarea procurorului de şedinţă de aplicare a dispoziţiilor art. 80 Codul penal. Având
în vedere atitudinea inculpatului faţă de organele de poliţie, numărul mare de infracţiuni
săvârşite, într-un interval relativ mare de timp, nu se poate concluziona că faptele prezintă o
gravitate redusă, conform art. 80 alin. 1 lit. a Codul penal. De asemenea, nu poate fi primită nici
susţinerea inculpatului prin apărător ales în sensul că ar fi incidentă circumstanţa atenuantă
prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b Codul penal, obiectivată prin lipsa antecedentelor penale,
atitudinea de colaborare cu organele judiciare, faptul că valoarea socială ocrotită de lege a fost
minim lezată pentru că starea de pericol creată pe respectiva porţiune de drum este inexistentă.
Astfel, în primul rând, lipsa antecedentelor penale şi atitudinea în cursul procesului penal nu sunt
„împrejurări legate de fapta comisă” ca să poată fi luate în considerare pentru aplicarea art. 75
alin. 2 lit. b Codul penal. În ceea ce priveşte atingerea adusă valorii sociale ocrotite, Curtea reţine
că deşi sectorul de drum respectiv este retras şi neîngrijit, totuşi la momentul în care inculpatul a
condus în zonă erau multe persoane, care încercau să stingă incendiul pornit la un autoturism.
În consecinţă, Curtea reţine că fapta inculpatului A., care la data de 08.11.2013, în jurul
orei 20.30, după ce a consumat băuturi alcoolice, a condus autoturismul marca VW cu nr. de
înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C., iar ulterior, în
momentul identificării, fiind prezentat la 23.10 la Spitalul Judeţean, a refuzat recoltarea probelor
biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de refuz de prelevare a mostrelor biologice prevăzută de art. 337 alin. 1 Cod penal cu
aplicarea art. 5 Codul penal.
Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 09.11.2013 a condus în mod repetat autoturismul
marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy pe drumurile publice de pe raza loc. D., com. C.,
cunoscând faptul că dreptul de a conduce autovehicule i-a fost suspendat din data de 08.11.2013,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de
conducere prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal.
Fapta aceluiaşi inculpat care la data de 24.01.2014, în jurul orei 15.50, a condus
autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe raza com. C., pe D.J. 208 T şi DJ
208 B, din direcţia satului D. către C., având permisul de conducere suspendat pentru infracţiuni
la regimul rutier, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul
fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.
De asemenea, fapta inculpatului A. care la data de 05.05.2015, în jurul orei 13.40, a
condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare SV-xxyyy, pe D.N. 29, pe raza com. E.,
din direcţia F. – E., având dreptul de a conduce suspendat ca urmare a comiterii infracţiunilor la
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regimul rutier, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără
permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal.
În soluţionarea apelului inculpatului Curtea reţine că se impune redozarea pedepselor
aplicate de către prima instanţă, în sensul reducerii cuantumului acestora. Inculpatul este
infractor primar, s-a prezentat în mod constant în faţa organelor judiciare, are loc de muncă şi
chiar a creat locuri de muncă prin activitatea din cadrul fermei agricole, astfel că aplicarea unor
pedepse cu închisoare îndreptate către minimul special este necesară dar şi suficientă pentru
realizarea scopurilor pedepsei.
Pentru aceste considerente, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, va
admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi inculpatul A., va
desfiinţa, în parte, sentinţa penală nr. 59 din 12.02.2018 a Judecătoriei Suceava şi în rejudecare:
Va înlătura dispoziția de schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul
A. a fost trimis în judecată.
Va descontopi și va repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului A..
În baza art. 337 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Codul penal inculpatul A., va fi
condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz de prelevare a
mostrelor biologice (faptă din data de 8.11.2013).
În baza art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal, acelaşi
inculpat va fi condamnat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
conducerea unui vehicul fără permis de conducere (faptă din data de 9.11.2013).
În baza art. 335 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Codul penal, acelaşi inculpat va fi
condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui
vehicul fără permis de conducere (faptă din data de 24.01.2014).
În baza art. 335 alin. 2 Cod penal, acelaşi inculpat va fi condamnat la pedeapsa de 1 an
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(faptă din data de 5.05.2014).
În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012 va
contopi pedepsele aplicate inculpatului şi va aplica inculpatului A. pedeapsa rezultantă de 1 an şi
11 luni închisoare.
În baza art. 92 alin. 1 Codul penal va stabili un termen de încercare de 4 ani (în loc de 2
ani).
Va constata că inculpatul A. a fost reţinut în prezenta cauză din data de 12.11.2013 până
la data de 13.11.2013 şi în baza art. 72 alin. 1 Codul penal, va deduce din pedeapsa aplicată
durata reţinerii.
Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt în contradicţie cu
prezenta decizie.
7. Infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335
alin. 2 Cod penal. Deţinerea de către inculpatul care a condus un autovehicul pe teritoriul
României doar a unui permis de conducere provizoriu emis de autorităţile britanice.
Consecinţe.
Rezumat:
Inculpatul, condamnat în primă instanţă pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere” prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, a solicitat instanţei de apel
achitarea în temeiul art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, apreciind că există o cauză de
neimputabilitate, respectiv cea prev. de art. 30 alin. 1 Cod penal, având în vedere că a condus
autovehiculul având permis eliberat de autorităţile din Marea Britanie, fără a cunoaşte că acesta
nu-i conferă dreptul de a conduce pe teritoriul altui stat.
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Din adresa din 29.10.2018 a Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al
Poliţiei Române, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Biroul Naţional Interpol
rezultă că inculpatul este posesorul permisului de conducere provizoriu emis de autorităţile
britanice la data de 20 iunie 2014 valid până la 19 iunie 2024, doar pe teritoriul Marii Britanii
sub supravegherea unui şofer posesor de permis de conducere cu drepturi depline.
Susţinerile inculpatului potrivit căror nu a avut cunoştinţă despre faptul că permisul
eliberat de autorităţile din Marea Britanie nu îi conferă dreptul de a conduce autoturisme în
România nu pot fi primite, inculpatul neputându-se prevala de necunoaşterea dispoziţiilor legale
în materie. Aşa fiind, critica privind incidenţa disp. art. 30 alin. 1 Cod penal apare ca
neîntemeiată.
(Decizia penală nr. 1193 din 17.12.2018, dosar nr. 3970/314/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: 335 alin. 2 Cod penal
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 231 din 08.05.2018 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar
nr. 3970/314/2017, s-au hotărât următoarele:
I. În baza art. 386 Cod procedură penală s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată
faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A., din infracţiunea de „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de
„conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu
aplicarea art. 44 Cod penal.
II. În baza art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală
a fost condamnat inculpatul A., la pedeapsa de 1 (unu) an și 4 (patru) luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.
În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 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 1 an.
În baza 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.
III. În baza art. 83 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 15 din Legea nr. 187/2012, a fost
revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 9 luni închisoare la care a fost
condamnat inculpatul A. prin s.p.nr.85 din 25.02.2015 pronunţată în dosar nr. 1195/314/2014 al
Judecătoriei Suceava, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 321 Cod penal din 1969, definitivă prin
neapelare la data de 18.03.2015 şi s-a dispus executarea în întregime a pedepsei de 9 luni alături
de pedeapsa aplicată prin sentinţa apelată de 1 an și 4 luni, urmând ca inculpatul să execute 2(doi)
ani şi 1(unu) lună închisoare.
În baza art. 45 alin. 1, 2 şi alin. 3 lit. a) 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 1 an.
În baza art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 1, 2 şi alin. 3 lit. a) 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
35

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei
principale.
În baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 teza I Cod procedură penală,
a fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de acesta, din care suma de 500 lei în faza de urmărire penală.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin Rechizitoriul din data 04.05.2017 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, a fost
trimis în judecată în stare de libertate inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea
unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că la data de 31.11.2015, în jurul orelor
01:55, inculpatul A. a condus pe strada X din mun. B., autovehiculul marca VW, cu nr. de
circulaţie provizoriu xxyyy, fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule.
Reprezentantul Ministerului Public a învederat împrejurarea că situaţia de fapt mai sus
expusă este susţinută de următoarele mijloace de probă administrate în faza de urmărire penală:
procese-verbale de căutare la domiciliu, de verificare în baza de date, citaţie, mandate de aducere;
proces-verbal rezultat etilotest; adresa nr. 42920 din 31.12.2015 emisă de către Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; declaraţie martor; copie
autorizaţie circulaţie provizorie, copie permis de conducere provizoriu (L) eliberat de autorităţile
din Marea Britanie seria ...1, copie carte de identitate, fişă cazier judiciar
Prin încheierea şedinţei camerei de consiliu pronunţată de Judecătorul de cameră
preliminară la data de 28.06.2017 în dosarul asociat nr. .../314/2017/a1, s-a constatat competenţa
şi legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul 5795/P/2015 din data 04.05.2017 al Parchetului
de pe lângă Judecătoria Suceava, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor
de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii cauzei şi fixându-se termen în acest sens
pentru data de 04.10.2017.
În baza art. 20 alin. 1 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, instanţa a dispus
ataşarea la dosarul cauzei a cazierului judiciar al inculpatului A.
În cursul judecăţii, după începerea cercetării judecătoreşti în cauză, la termenul din 10
ianuarie 2018, inculpatul a arătat că nu doreşte să beneficieze de procedura recunoaşterii
învinuirii şi a declarat că la data săvârșirii faptei poseda un permis de conducere provizoriu
eliberat de autoritățile din Marea Britanie și nu avea cunoștință că este limitat în deplasări, în
sensul că nu avea dreptul să conducă decât pe teritoriul statului emitent, însoțit fiind de o
persoană care deține permis de conducere. A mai arătat că în toamna anului 2015, revenind pe
teritoriul României din Marea Britanie, a achiziționat un autoturism la volanul căruia a fost
depistat în trafic, la momentul opririi sale în trafic fiind însoţit de numitul C. care poseda permis
de conducere englezesc. A menţionat că era în eroare cu privire la drepturile sale în ceea ce
priveşte conducerea unui autoturism în sensul că nu ştia că nu are voie să conducă pe teritoriul
altui stat.
La termenul de judecată din 25 aprilie 2018 a fost audiat martorul C., care a arătat că în
toamna anului 2015 se întorcea din clubul ... spre comuna ..., însoţit de inculpatul A. care
conducea maşina. Au fost opriţi de un echipaj de poliţie şi la acel moment el cunoştea că
inculpatul A. posedă permis de conducere şi că are dreptul să conducă cu însoţitor. A mai arătat
că nu avea cunoştinţă că în baza permisului provizoriu pe care îl avea inculpatul, acesta nu avea
dreptul de a conduce decât pe teritoriul Marii Britanii.
La acelaşi termen de judecată, reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea
încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată, din „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, în „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal. rap. la art. 44 Cod
penal.
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Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească conform art. 387 Cod procedură
penală şi analizând ansamblul probator administrat în cauză în faza de urmărire penală şi în cursul
cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
I. În ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul A. a fost
trimis în judecată, instanţa reține că fapta pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată a fost
săvârşită la data de 13.11.2015, deci în termenul de încercare de 2 ani şi 9 luni pentru care a fost
suspendată condiţionat executarea pedepsei de 9 luni închisoare la care a fost condamnat prin SP
nr. 86 din 25.02.2015 pronunţată în dosar nr. 1195/314/2014 al Judecătoriei Suceava, pentru
săvârşirea faptei prev. de art. 321 C. Pen. din 1969, definitivă prin neapelare la data de
18.03.2015.
Pentru aceste motive, în baza art. 386 Cod procedură penală, instanţa de fond a admis
cererea de schimbare a încadrării juridice şi a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor
pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A., astfel cum a fost pusă în discuţie, din
infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1
Cod penal, în infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de
art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 Cod penal.
II. În fapt, la data de 13.11.2015, în jurul orei 01:55, în timp ce efectua serviciul de
patrulare, supraveghere şi control al traficului rutier pe raza mun. B., un echipaj de poliţie din
cadrul Poliţiei Municipiului - Biroul Rutier, a oprit pe strada.., autovehiculul marca VW B cu nr.
de circulaţie provizoriu xxyyy.
Conducătorul autoturismul a fost identificat în persoana inculpatului A. din satul/comuna
.... Acesta a prezentat lucrătorilor de poliţie documentele autoturismului, actul de identitate şi
permisul de conducere provizoriu (L) eliberat de autorităţile din Marea Britanie seria ..., valabil
doar pe teritoriul Marii Britanii însoţit de un posesor de permis ce are o vechime de peste 5 ani.
Fiind verificat în baza de date, s-a constatat faptul că inculpatul A. nu posedă permis de
conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.
Cu privire la acest aspect, inculpatul a declarat poliţiştilor că a condus autoturismul marca
VW de la domiciliul său din comuna ... până la clubul .., de unde, în jurul orelor 01:50, a plecat
spre localitatea ... şi nu a ştiut că nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.
Inculpatul A. a fost testat cu aparatul etilotest seria ARRJ 0119, rezultând o concentraţie
alcoolică de 0, 25 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Prin adresa cu nr. 42920 din 31.12.2015, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a comunicat că inculpatul A. nu figurează în evidenţe ca
fiind posesor de permis de conducere.
Inculpatul nu a fost audiat pe parcursul urmăririi penale întrucât a fost plecat în străinătate.
Situaţia de fapt reţinută anterior rezultă din probele administrate în faza de urmărire
penală, respectiv: procese-verbale de căutare la domiciliu, de verificare în baza de date, citaţie,
mandate de aducere; proces-verbal rezultat etilotest; adresa nr. 42920 din 31.12.2015 emisă de
către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
declaraţie martor; copie autorizaţie circulaţie provizorie, copie permis de conducere provizoriu
(L) eliberat de autorităţile din Marea Britanie seria ..., copie carte de identitate, fişă cazier judiciar
şi din declaraţia inculpatului A. din cursul cercetării judecătoreşti prin care acesta a arătat că la
data săvârşirii faptei poseda un permis de conducere provizoriu eliberat de autorităţile din Marea
Britanie și nu avea cunoştinţă că este limitat în deplasări, în sensul că nu avea dreptul să conducă
decât pe teritoriul statului emitent, însoţit fiind de o persoană care deţine permis de conducere. A
mai arătat că în toamna anului 2015, revenind pe teritoriul României din Marea Britanie, a
achiziţionat un autoturism la volanul căruia a fost depistat în trafic.
Având în vedere ansamblul probator administrat în cauză şi procedând la evaluarea
acestuia în conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 Cod pr.pen., instanţa a apreciat că fapta
pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A. există şi a fost săvârşită de acesta cu
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vinovăţia prevăzută de lege, împrejurare care a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă,
astfel încât prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată, în cauză nefiind incidente dispoziţiile art.
30 alin. 1 Cod penal.
În drept, fapta inculpatului A. care la data de 31.11.2015, în jurul orelor 01:55, a condus
pe str. .. din mun. B., autovehiculul marca VW, cu nr. de circulaţie provizoriu xxyyy, fără a deţine
permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, întruneşte atât din punct de vedere
obiectiv, cât şi subiectiv elementele materiale ale infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără
permis de conducere”, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.
Din punctul de vedere al laturii obiective a infracţiunii constând în „conducerea unui
vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută de art. 335 alin. 2 Cod penal, elementul
material este dat de acţiunea inculpatului de a conduce pe drumurile publice autovehiculul marca
VW, cu nr. de circulaţie provizoriu xxyyy, fără a deţine permis de conducere pentru nicio
categorie de autovehicule. Sub acest aspect, instanţa a reţinut că potrivit art. 20 alin. 1 din O.U.G.
nr. 195/2002, în forma în vigoare la data săvârşirii faptei, „pentru a conduce pe drumurile publice
autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini
autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător”.
Conducerea unui autovehicul reprezintă activitatea prin care se manevrează mecanismele
specifice care determină deplasarea autovehiculului. Cerinţa esenţială legată de elementul
material al faptei constând în locul comiterii faptei - pe drumurile publice - este întrunită în cazul
concret, prin raportare la art. 6 pct. 14 din O.U.G. nr. 195/2002 care defineşte această noţiune
„orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul
pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice”. Durata conducerii pe drumurile publice în
condiţiile descrise de norma legală, atât temporală cât şi spaţială, este irelevantă, fapta urmând a
atrage aplicarea legii penale. Fiind o infracţiune de pericol abstract, fapta inculpatului a avut ca
urmare imediată o stare de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, iar legătura
de cauzalitate a rezultat din materialitatea activităţii desfăşurate efectiv de inculpat.
Din punctul de vedere al laturii subiective a infracţiunii, instanţa de fond a reţinut, raportat
la dispoziţiile art. 16 alin. 3 lit. b) Cod penal, că poziţia subiectivă a inculpatului faţă de
infracţiunea săvârşită şi rezultatul socialmente periculos al acesteia, se caracterizează prin intenţie
indirectă. Astfel, conducând un autoturism pe drumurile publice, în condiţiile în care nu deținea
un permis de conducere valabil, inculpatul a prevăzut şi, deşi nu a urmărit, a acceptat posibilitatea
ca prin fapta sa infracţională să pună în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice prin
nerespectarea regulilor specifice desfăşurării unei astfel de activităţi.
Totodată instanţa de fond a constatat că nu s-a făcut dovada existenţei vreunei cauze
justificative sau de neimputabilitate dintre cele prevăzute de lege.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului au fost avute în vedere criteriile
generale de individualizare a pedepsei prevăzute în art. 74 Cod penal.
Din punctul de vedere al gravităţii infracţiunii deduse judecăţii, instanţa de fond a reţinut
că fapta de care este acuzat inculpatul nu prezintă o gravitate scăzută ci din contră, o gravitate atât
individuală, cât şi de ansamblu ridicată, având în vedere că acesta a condus pe drumurile publice
cu nerespectarea celor mai elementare norme de circulaţie, fără a avea dreptul de a conduce,
punând în pericol siguranţa circulaţiei într-un mod evident, întrucât fapta sa putea să aibă drept
rezultat concret un accident rutier soldat cu pagube materiale ori chiar cu victime omeneşti.
Având în vedere cele expuse anterior, instanţa a apreciat că în cauză nu se poate reţine nicio
împrejurare legată de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea
infractorului şi care ar putea primi valoarea unei circumstanţe atenuante judiciare în sensul
prevăzut de art. 75 alin. 2 lit. b) Cod penal.
Din punctul de vedere al periculozităţii infractorului A., instanţa de fond a reţinut că
acesta este în vârstă de 22 de ani, cetăţean român, iar din fişa de cazier rezultă că acesta este
cunoscut cu antecedente penale.
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În ceea ce priveşte conduita inculpatului pe parcursul procesului penal, instanţa de fond a
reţinut că acesta a manifestat o atitudine nesinceră de nerecunoaştere a faptei.
Pe de altă parte, din punctul de vedere al situaţiei personale a inculpatului, instanţa de
fond a reţinut, că din cuprinsul înscrisurilor în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei rezultă că
inculpatul este angajat cu contract de muncă pe teritoriul Marii Britanii și că la data de
29.05.2017, a obținut permisul de conducere pentru categoriile AM,B1 și B.
Având în vedere împrejurarea că art. 335 alin. 1 Cod penal prevede pedeapsa cu
închisoarea de la 1 la 5 ani pentru infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de
conducere” dedusă judecăţii, instanţa de fond a dat eficiență acestui articol. Totodată, instanţa de
fond a mai reţinut că inculpatul se prezintă ca o persoană care nu a conştientizat până la
momentul judecării cauzei gravitatea faptelor sale, și că acesta a manifestat o atitudine de
ignorare vădită a normelor elementare de circulaţie pe drumurile publice astfel încât gravitatea
concretă a faptelor deduse judecăţii şi periculozitatea reală a inculpatului nu sunt umbrite de
situaţia sa personală.
Având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute în art. 74 Cod
penal analizate în paragrafele anterioare, instanţa de fond a opinat că este necesară aplicarea unei
pedepse de 1 an și 4 luni închisoare pentru infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis
de conducere”, faptă prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal inculpatului A., pedeapsă de natură
să corespundă scopului generic al pedepsei penale, de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni.
Astfel, instanţa de fond a apreciat că infracţiunea dedusă judecăţii nu prezintă o gravitate
redusă iar aplicarea pedepsei închisorii nu este doar oportună ci şi necesară raportat la criteriile
generale de individualizare a pedepsei, astfel cum au fost analizate în paragrafele anterioare,
nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 83 Cod penal privind amânarea aplicării pedepsei.
Sub aspectul pedepselor complementare şi accesorii, instanţa de fond a reţinut că pedeapsa
complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o
perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1
lit. a) - o) Cod pen. iar potrivit art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie constă în interzicerea
exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi d) - o), a căror exercitare a fost
interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară. Prin urmare, în privinţa pedepselor accesorii
instanţa de fond a reţinut că, potrivit art. 65 alin. 1 Cod penal, acestea se stabilesc în funcţie de
modul în care au fost stabilite pedepsele complementare; în concret dacă se apreciază necesitatea
dispunerii pedepsei complementare trebuie stabilit şi conţinutul pedepsei accesorii în funcţie de
conţinutul pedepsei complementare, rezultând în mod clar existenţa unei legături indisolubile
între pedepsele complementare şi accesorii.
Instanţa de fond a apreciat că orice pedeapsă aplicată unui inculpat, în speţă inculpatului
A., trebuie să fie individualizată şi să aibă o finalitate practică, o aplicabilitate în societate şi nu
doar să fie aplicată in abstracto, fără să producă efecte în relaţiile sociale in concreto. Raportat la
criteriile prevăzute în art. 67 alin. 1 Cod penal instanţa de fond a apreciat că - având în vedere
natura şi gravitatea infracţiunii deduse judecăţii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului
anterior analizate – s-a impus aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi faţă
de inculpatul A., pentru infracţiunea săvârşită.
Astfel, instanţa de fond a apreciat că activitatea ilicit penală, astfel cum a fost expusă,
demonstrează nedemnitatea inculpatului în exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi lit. b) Cod penal. Sub aspectul duratei
pedepsei complementare, instanţa de fond a opinat că aplicarea acesteia pe durata sa minimă de 1
an este proporţională cu scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, raportat la criteriile
prevăzute de art. 67 alin. 1 Cod penal.
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În consecinţă, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal rap. la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură
penală inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.
În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 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 1 an.
În baza 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.
III. Sub aspectul individualizării judiciare a executării pedepsei închisorii aplicate
inculpatului, instanţa de fond a reţinut că fapta pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată a
fost săvârşită la data de 13.11.2015, deci în termenul de încercare de 2 ani şi 9 luni pentru care a
fost suspendată condiţionat executarea pedepsei de 9 luni închisoare la care a fost condamnat prin
SP nr. 86 din 25.02.2015 a Judecătoriei Suceava, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 321 C. Pen.
din 1969, definitivă prin neapelare la data de 18.03.2015.
Din aceste motive, în baza art. 83 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 15 din Legea nr.
187/2012, instanţa de fond a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 9
luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul A. prin s.p. nr.85 din 25.02.2015 a Judecătoriei
Suceava, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 321 Cod penal din 1969, definitivă prin neapelare la
data de 18.03.2015 şi a dispus executarea în întregime a pedepsei de 9 luni alături de pedeapsa
aplicată prin sentinţa apelată de 1 an și 4 luni, urmând ca inculpatul să execute 2 ani şi 1 lună
închisoare.
Având în vedere cele expuse anterior în privinţa pedepselor complementare şi accesorii, în
baza art. 45 alin. 1, 2 şi alin. 3 lit. a) Cod penal instanţa de fond 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 1 an.
În baza art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 1, 2 şi alin. 3 lit. a) 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.
Reţinând culpa procesuală a inculpatului faţă de care s-a dispus soluţia condamnării în
cauză, în baza art. 398 Cod procedură penală rap. la art. 274 alin. 1 teza I Cod procedură penală, a
fost obligat inculpatul A. la plata către stat a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de acesta, din care suma de 500 lei în faza de urmărire penală.
Împotriva acestei sentinţe, inculpatul A. a declarat apel, pentru motivele formulate în
scris susţinute şi oral de apărătorul ales la termenul de judecată din data de 03.12.2018, fiind
consemnate în încheierea de dezbateri de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta
decizie.
În esenţă, inculpatul a solicitat, în principal, achitarea, în temeiul disp. art. 396 alin. 5 rap.
la art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, motivat de faptul că există o cauză de
neimputabilitate, respectiv cea prevăzută de art. 30 alin. 1 Cod penal (eroarea) întrucât a condus
autovehiculul pe raza municipiului Suceava având un permis de conducere eliberat de autorităţile
din Marea Britanie, necunoscând că acesta nu-i conferea dreptul de a conduce autovehicule pe
teritoriul altui stat, aflându-se astfel în eroare.
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În subsidiar, arată că instanţa de fond a dispus greşit schimbarea de încadrare juridică a
faptei, cea corectă fiind din infracţiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal în cea prev. de art.
335 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 44 alin. 2 Cod penal.
De asemenea, arată că instanţa de fond a stabilit o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, pe care a
însumat-o matematic cu pedeapsa de 9 luni închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa
penală nr. 85 din 25.02.2015 a Judecătoriei Suceava, nu a dat eficienţă criteriilor de
individualizare a pedepsei şi nu a făcut aplicarea disp. art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, cu
consecinţa reducerii limitelor de pedeapsă cu o treime.
A solicitat admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei şi
reindividualizarea pedepsei, dându-se eficienţă circumstanţelor atenuante prev. de art. 75 alin. 2
lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal şi date fiind noile limite de pedeapsă, orientarea
cuantumului spre minimul special prevăzut de lege, având în vedere incidenţa disp. art. 39 alin. 1
lit. b Cod penal.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de
fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 şi art. 420 Cod procedură penală, în baza
actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată următoarele:
Prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt, dând o justă interpretare
probatoriului administrat în cauză în ambele faze procesuale.
Inculpatul apelant a comis infracţiunea dedusă judecăţii în modalitatea descrisă în
considerentele hotărârii atacate ce nu se mai impun a fi reluate.
Curtea îşi însuşeşte în întregime situaţia de fapt reţinută, a cărei argumentaţie a fost redată
în hotărârea apelată, astfel după cum această posibilitate este conferită de practica CEDO şi
potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor instanţei inferioare (cauza Helle
împotriva Finlandei).
Cert este că, la data de 13.11.2015, în jurul orei 01:55, în timp ce efectua serviciul de
patrulare, supraveghere şi control al traficului rutier pe raza mun. B., un echipaj de poliţie din
cadrul Poliţiei Municipiului - Biroul Rutier, a oprit pe strada ..., autovehiculul marca VW cu nr.
de circulaţie provizoriu xxyyy.
Conducătorul autoturismul a fost identificat în persoana inculpatului A. din satul/ comuna
... Acesta a prezentat lucrătorilor de poliţie documentele autoturismului, actul de identitate şi
permisul de conducere provizoriu (L) eliberat de autorităţile din Marea Britanie seria ..., valabil
doar pe teritoriul Marii Britanii însoţit de un posesor de permis ce are o vechime de peste 5 ani.
Fiind verificat în baza de date, s-a constatat faptul că inculpatul A. nu posedă permis de
conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.
Cu privire la acest aspect, inculpatul a declarat poliţiştilor că a condus autoturismul marca
VW de la domiciliul său din comuna .. până la clubul .., de unde, în jurul orelor 01:50, a plecat
spre localitatea .. şi nu a ştiut că nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.
Inculpatul A. a fost testat cu aparatul etilotest seria ARRJ 0119, rezultând o concentraţie
alcoolică de 0, 25 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Prin adresa cu nr. 42920 din 31.12.2015, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a comunicat că inculpatul A. nu figurează în evidenţe ca
fiind posesor de permis de conducere.
Probele legal administrate în cauză, enumerate şi analizate în considerentele sentinţei
atacate, la care instanţa de fond a făcut pe larg referire, au răsturnat în mod neîndoielnic
prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul, făcându-se dovada certă şi indubitabilă
a săvârşirii faptei care întruneşte elementele constitutive, atât sub aspectul laturii obiective, cât şi
a celei subiective a infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. de
art. 335 alin. 2 Cod penal, inculpatul acţionând cu vinovăţia cerută de lege.
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A solicitat inculpatul prin apărător achitarea în temeiul art. 16 alin. 1 lit. d Cod procedură
penală, apreciind că există o cauză de neimputabilitate, respectiv cea prev. de art. 30 alin. 1 Cod
penal, având în vedere că a condus autovehiculul având permis eliberat de autorităţile din Marea
Britanie, fără a cunoaşte că acesta nu-i conferă dreptul de a conduce pe teritoriul altui stat.
Din adresa nr. ../CC din 29.10.2018 a Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul
General al Poliţiei Române, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Biroul Naţional
Interpol rezultă că inculpatul A. este posesorul permisului de conducere provizoriu emis de
autorităţile britanice la data de 20 iunie 2014 valid până la 19 iunie 2024, doar pe teritoriul Marii
Britanii sub supravegherea unui şofer posesor de permis de conducere cu drepturi depline.
Susţinerile inculpatului potrivit căror nu a avut cunoştinţă despre faptul că permisul
eliberat de autorităţile din Marea Britanie nu îi conferă dreptul de a conduce autoturisme în
România nu pot fi primite, inculpatul neputându-se prevala de necunoaşterea dispoziţiilor legale
în materie. Aşa fiind, critica privind incidenţa disp. art. 30 alin. 1 Cod penal apare ca
neîntemeiată.
Apare însă întemeiată critica privind încadrarea juridică a faptei comise de inculpat,
aceasta întrunind, astfel cum s-a arătat mai sus, elementele constitutive ale infracţiunii prev. de
art. 335 alin. 2 Cod penal în condiţiile în care inculpatul nu avea dreptul de a conduce
autovehicule în România.
În ce priveşte felul pedepsei aplicate inculpatului, având în vedere limitele de pedeapsă
prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, dar şi criteriile prevăzute de art. 74 Cod penal la
care instanţa de fond a făcut pe larg referire, Curtea apreciază că se justifică reindividualizarea
acesteia. Astfel, deşi infracţiunea săvârşită de inculpat este una care pune în pericol siguranţa
circulaţiei rutiere, este de reţinut că acesta a avut o atitudine procesuală corectă, este tânăr, având
certe posibilităţi de reintegrare, aspecte care creează convingerea instanţei că va înţelege
consecinţele faptei sale şi se va putea reeduca şi prin aplicarea unei pedepse cu amenda, în
cuantum de 1800 lei, neavând justificare reţinerea de circumstanţe atenuante aşa cum s-a cerut.
Având în vedere că fapta pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată a fost săvârşită
la data de 13.11.2015, deci în cursul termenului de încercare de 2 ani şi 9 luni stabilit prin sentinţa
penală nr. 86 din 25.02.2015 a Judecătoriei Suceava, în mod corect s-a făcut aplicarea art. 83 alin.
1 Cod penal 1969 raportat la art. 15 din Legea nr. 187/2012, aceste dispoziţii urmând a se
menţine, pedeapsa rezultantă urmând a fi compusă din cea aplicată prin sentinţa menţionată, la
care se adaugă pedeapsa cu amenda aplicată prin prezenta decizie.
Pentru motivele arătate, în temeiul disp. art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală, apelul
declarat de inculpatul A. va fi admis, sentinţa penală apelată desfiinţată în totalitate, în rejudecare
urmând a se proceda în sensul celor de mai sus.
În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei de
1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 500 lei în faza de
urmărire penală. Cheltuielile judiciare din apel vor rămâne în sarcina statului, în conformitate cu
disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.
8. Refuzul inculpatului de a i se preleva cea de-a doua probă de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei. Consecinţe în ceea ce priveşte reţinerea în sarcina inculpatului a
infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”
prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.
Rezumat:
Din considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 732 din data de 16.12.2014 rezultă
că ceea ce se impune a se avea în vedere la stabilirea existenţei infracţiunii este alcoolemia
prezentată de inculpat la data surprinderii sale în trafic.
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Potrivit art. 9 alin. 1 din Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi
transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a
prezenţei în organism a substanţelor sau a produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte
similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu
traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013, recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se va face în cel mai scurt timp posibil de la
producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea.
Alin. 1 al art. 10 din acelaşi act normativ stipulează că pentru determinarea alcoolemiei
se vor recolta două probe de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă.
În cazul în care cea din urmă prevedere nu este respectată, singura consecinţă este cea
reglementată la art. 12 alin. 1, respectiv imposibilitatea efectuării estimării retroactive a
alcoolemiei, neprezentând nicio relevanţă sub aspectul săvârşirii infracţiunii.
Raportat la intervalul redus de timp scurs de la momentul surprinderii sale în trafic la cel
al prelevării probei de sânge (circa 30 de minute), la concentraţia alcoolică astfel rezultată
(1,95 g‰, care reprezintă o valoare ridicată, mult peste limita minimă prevăzută de textul
incriminator pentru ca fapta să constituie infracţiune), la alcoolemia indicată de aparatul
alcooltest (0,92 mg/l), având în vedere şi susţinerea inculpatului potrivit căreia consumase în
prealabil, în seara şi noaptea respectivă, inclusiv pe drum, bere şi vodcă, instanţa de apel a
constatat fără îndoială că la momentul surprinderii sale în trafic alcoolemia prezentată depăşea
în mod indubitabil valoarea de 0,80 g/l alcool pur în sânge, independent de fază (absorbţie ori
eliminare). De altfel, medicul legist, prin calculul retroactiv al alcoolemiei, nu face decât
aprecieri relative, fără a indica o valoare a alcoolemiei egală sau inferioară limitei legale de
0,80 g/l alcool pur în sânge.
(Decizia penală nr. 1219 din 21.12.2018 , dosar nr. 2238/297/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 336 alin. 1 Cod penal
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 76 din data de 02.07.2018 pronunţată de Judecătoria Săveni în
dosar nr. .../297/2017, în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură
penală, a fost achitat inculpatul A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul
sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.
În baza art. 396 alin. 1,4,10 Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal, s-au
stabilit în sarcina inculpatului A.:
- o pedeapsă de 1 an închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie
sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal;
- o pedeapsă de 1 an închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe
drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev.
de art. 335 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a stabilit inculpatului pedeapsa
cea mai grea, de 1 an închisoare, sporită cu o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 4 luni
închisoare, rezultând o pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare.
În temeiul art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a amânat aplicarea pedepsei închisorii pe un termen
de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit potrivit
art. 84 Cod penal.
În temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul 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,
43

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

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 temeiul art. 85 alin. 2 lit. b,g Cod penal, s-au impus inculpatului următoarele obligaţii:
- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în
cadrul Primăriei Comunei.. sau în cadrul Primăriei ..., consilierul de probaţiune urmând a decide,
potrivit 404 alin. 3 Cod procedură penală, art. 57 cu ref. la art. 51 din Legea nr. 253/2013, în care
din cele două instituţii urmează a se executa obligaţia;
- să nu conducă pe drumurile publice autovehicule pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra
consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni
în cursul termenului de supraveghere: revocarea amânării aplicării pedepsei.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul din data de 16.11.2017
dat în dosarul nr. .../P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni s-a dispus trimiterea în
judecată a inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducere a
unui vehicul neînmatriculat, prev. de art.334 alin. 1 Cod penal, conducere pe drumurile publice
a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1
Cod penal şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de
art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.
Prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în noaptea de 16/17.09.2016, în jurul orei
03:00, inculpatul A. a condus pe D.J. 282 pe relaţia MN autoturismul marca K, cu numărul de
înmatriculare provizoriu xxzzz, expirat, fără a poseda permis de conducere şi având o îmbibaţie
alcoolică de 1,95 g ‰ alcool pur în sânge.
Prin încheierea nr. 542 din data de 19.12.2017, judecătorul de cameră preliminară a
constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1049/P/2016 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Săveni, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi
a dispus începerea judecăţii cauzei.
La termenul de judecată din 12.03.2018, apărătorul ales al inculpatului a depus la dosar
declaraţia autentificată nr. 160/23.01.2018, prin care acesta solicită ca judecata să aibă loc în
baza procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii şi îşi manifestă acordul pentru efectuarea
de muncă neremunerată în folosul comunităţii, cererea sa fiind admisă.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa a reţinut în fapt că în noaptea de 16/17.09.2016, în jurul orei 03:00,
lucrătorii Secţiei Nr. 9 Poliţie Rurală .., aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe D.J.
282 mn, desfăşurând activităţi pe linie de circulaţie rutieră, au identificat şi oprit în trafic
autoturismul marca K .., model 145, cu numărul de înmatriculare provizoriu xxyyy
După legitimarea conducătorului auto s-a stabilit că acesta se numeşte A., iar în
autoturism se mai aflau tatăl acestuia, C., care ocupa locul din dreapta faţă, respectiv unchiul său,
numitul D., care se afla pe bancheta din spate.
Fiindu-i solicitate permisul de conducere şi documentele autoturismului, inculpatul a
prezentat doar cartea de identitate şi un document emis de statul italian.
Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest seria ARRM–
0266, la poziţia .., rezultatul fiind o concentraţie de 0,92 mg/1 alcool în aerul expirat.
Au fost efectuate verificări în bazele de date naţionale ale Politiei Române, constatânduse că inculpatul A. nu posedă permis de conducere, iar autoturismul sus-menţionat era
neînmatriculat, plăcuţele de înmatriculare provizorii cu numărul BR 073258 fiind expirate.
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Ulterior, inculpatul a fost condus la Secţia Exterioară a Spitalului de Urgenţă unde la ora
03:24 i s-a recoltat o probă de sânge în vederea determinării alcoolemiei, pe cea de-a doua
refuzând-o, deşi i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu are dreptul la recalcularea alcoolemiei.
În urma analizelor de laborator a rezultat că avea o alcoolemie de 1,95 g ‰ alcool pur în
sânge (ora 03:24), conform Buletinului de analiză toxicologică nr. 866/T1 din 22.09.2016
întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală.
Inculpatul, la momentul depistării în trafic, nu era deţinător al permisului de conducere,
aspect ce rezultă din adresa nr. 50430/17.10.2016 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
De asemenea, din adresa nr. 50431 din 17.10.2016 a Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor rezultă că auto marca K cu serie şasiu ... nu
figurează în evidenţele instituţiei ca fiind înmatriculat, pentru acesta fiind acordate succesiv
autorizaţii provizorii de circulaţie.
Fiind audiat în calitate de suspect la data de 26.09.2017, inculpatul A. a adoptat o poziţie
corespunzătoare, de recunoaştere şi regret a faptelor reţinute în sarcina sa.
Astfel, acesta a declarat că în ziua de 16.09.2016, în jurul orei 19:00, a cumpărat de la o
femeie pe nume E. din localitatea ..., autoturismul marca K, model 145, cu numărul de
înmatriculare provizoriu xxyyy, fără a cunoaşte că era expirat.
A precizat că a urmat cursurile unei şcoli de şoferi în Italia şi că la data de 31.10.2016 a
obţinut permisul de conducere italian pentru categoria B, a cărei copie a depus-o la dosar.
Din declaraţiile inculpatului mai rezultă că, în noaptea de 16/17.09.2016, în jurul orei
03:00, s-a hotărât să se deplaseze cu autoturismul sus-menţionat în oraşul S., pentru a-1 alimenta
cu carburant, deşi seara, după ce a cumpărat maşina, consumase băuturi alcoolice împreună cu
nişte prieteni.
Din adresa nr. 3691 din 15.12.2016 a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, rezultă că
D.J. 282 este drum public de interes judeţean şi pe sectorul de drum MN, iar la data de
17.09.2016 era deschis circulaţiei rutiere.
Din adresa nr. ...din 21.03.2017 a MAI-I.G.P.F rezultă că în urma verificărilor efectuate
pe baza datelor transmise, autorităţile de poliţie din Italia au comunicat că inculpatul A. este
titularul permisului de conducere seria .... categoria B, cu valabilitate 12.10.2016 - 27.09.2027.
Instanţa a reţinut situaţia de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a
materialului probator administrat în cauză, în faza urmăririi penale, respectiv: procesul-verbal de
constatare a infracţiunii flagrante; declaraţiile inc./suspectului A.; declaraţiile martorilor ...;
rezultatul etilotestului; procesul-verbal acord la recoltarea de probe biologice; procesul-verbal de
recoltare mostre biologice; buletinul de analiză toxicologică alcoolemie; adresa nr.
50431/17.10.2016 a SPCRPCÎV; adresa nr. 50430/17.10.2016 a SPCRPCÎV; adresa nr.
3691/15.12.2016 a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri; copia permisului de conducere
italian; adresa nr. .. din 21.03.2017 a MAI-I.G.P.F. şi a judecăţii, respectiv înscrisuri în
circumstanţiere, filele 11-21 ds., declaraţia autentificată nr. 160/23.01.2018.
În drept, în privinţa infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub
influenţa băuturilor alcoolice, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, deşi fapta inculpatului
întruneşte, sub aspectul laturii obiective şi subiective, elementele constitutive ale infracţiunii de
conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, instanţa a reţinut că, raportat la dispoziţiile art.
16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, nu există probe din care să rezulte că inculpatul a săvârşit
infracţiunea ce îi este imputată.
Astfel, prin decizia nr. 3 pronunţată pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, publicată în
M.Of. nr. 392/28 mai 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statut că, în ipoteza unei duble
prelevări de mostre biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală este cel dat de prima
prelevare, reţinând că „În noua reglementare legiuitorul a optat să dea relevanţă penală valorii
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alcoolemiei la momentul prelevării primei mostre biologice, moment situat în timp imediat,
consecutiv acţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul”, decizie care, potrivit
prevederilor art. 477 alin.(3) şi art. 4771 Cod procedură penală, a fost obligatorie pentru
instanţele de judecată până la data de 27.01.2015, când şi-a încetat efectele ca urmare a publicării
în Monitorul Oficial nr. 69 a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 732/2014, care a constatat că
sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin.(1)
din Codul penal este neconstituţională.
În motivare, Curtea Constituţională a arătat, la paragraful 22, că „din expunerea de
motive a noului Cod penal, prin modificarea conţinutului infracţiunii de conducere a unui
vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, legiuitorul a urmărit eliminarea posibilităţii
unei estimări retroactive a alcoolemiei, în scopul evitării inconvenientelor create de această
estimare. Soluţia legislativă prevăzută de art. 87 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 impunea calculul retroactiv al alcoolemiei, care consta în determinarea îmbibaţiei de
alcool existente la momentul conducerii autovehiculului şi necesita recoltarea a două probe de
sânge pentru stabilirea fazei intoxicaţiei etilice (absorbţie sau eliminare) şi a ratei de eliminare
individuală, în perspectiva solicitării expertizei de estimare retroactivă a alcoolemiei.”
La paragraful 24, Curtea a menţionat că „sintagma „la momentul prelevării mostrelor
biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin.(1) din Codul penal este neconstituţională,
întrucât aduce atingere prevederilor constituţionale ale art.1 alin.(5) referitor la principiul
respectării legilor şi ale art.20 referitor la preeminenţa tratatelor internaţionale privind drepturile
omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art.7 paragraful 1 referitor la legalitatea
incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Sintagma menţionată lipseşte de previzibilitate norma de incriminare, în condiţiile în care
principiul respectării legilor şi cel al legalităţii incriminării impun legiuitorului să legifereze prin
texte suficient de clare şi precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin asigurarea posibilităţii
persoanelor interesate de a se conforma prescripţiei legale.”
La paragraful următor a specificat faptul că „Destinatarii normei penale de incriminare
trebuie să aibă o reprezentare clară a elementelor constitutive, de natură obiectivă şi subiectivă,
ale infracţiunii, astfel încât să poată să prevadă consecinţele ce decurg din nerespectarea normei
şi să îşi adapteze conduita potrivit acesteia. Elementul material al laturii obiective a infracţiunii
reglementate de art.336 alin.(1) din Codul penal se realizează prin acţiunea de conducere pe
drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de
conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Îmbibaţia alcoolică este procesul de pătrundere a
alcoolului în sânge, consecinţa fiind provocarea unei stări de intoxicaţie (alcoolică). Sub aspectul
urmării imediate este vorba de o infracţiune de pericol, acţiunea săvârşită punând în primejdie
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Fiind o infracţiune de pericol, legătura de cauzalitate
dintre acţiunea ce constituie elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată rezultă
din însăşi materialitatea faptei şi nu trebuie dovedită.”
A mai menţionat Curtea, la paragrafele 26 şi 27 că „Îmbibaţia alcoolică se determină prin
analiza toxicologică a mostrelor biologice recoltate la un moment de timp mai mult sau mai puţin
îndepărtat de momentul săvârşirii infracţiunii, care este cel al depistării în trafic a conducătorului
vehiculului. Condiţia ca îmbibaţia alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge să existe la
momentul prelevării mostrelor biologice plasează, astfel, consumarea infracţiunii la un moment
ulterior săvârşirii ei, în condiţiile în care de esenţa infracţiunilor de pericol este faptul că acestea
se consumă la momentul săvârşirii lor. Odată cu oprirea în trafic încetează starea de pericol
pentru valorile sociale ocrotite de dispoziţiile art.336 din Codul penal, astfel încât, raportat la
momentul prelevării mostrelor biologice, tragerea la răspundere penală nu se justifică. Stabilirea
gradului de îmbibaţie alcoolică şi, implicit, încadrarea în sfera ilicitului penal în funcţie de
momentul prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârşirii
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faptei, constituie un criteriu aleatoriu şi exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la
răspundere penală, în contradicţie cu normele constituţionale şi convenţionale mai sus
menţionate. Latura subiectivă a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului
presupune vinovăţia sub formă de intenţie, care poate fi directă sau indirectă. Există intenţie
directă când conducătorul vehiculului prevede, ca fiind inevitabil, rezultatul faptei sale şi,
implicit, urmăreşte producerea lui prin săvârşirea acelei fapte. Există intenţie indirectă când
subiectul prevede rezultatul, nu îl urmăreşte, însă acceptă posibilitatea producerii lui. Or,
modalitatea de incriminare prin acordarea de relevanţă penală valorii alcoolemiei din momentul
prelevării mostrelor biologice nu permite destinatarilor normei penale să prevadă consecinţele
nerespectării acesteia.”
Potrivit deciziei sus-menţionate, care, conform art. 11 alin. 3 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, este general obligatorie, pentru a fi
posibilă trimiterea în judecată şi condamnarea unei persoane pentru săvârşirea infracţiunii de
conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal,
condiţia ca îmbibaţia alcoolică de peste 80 g/l alcool pur în sânge trebuie să existe la momentul
opririi conducătorului vehiculului în trafic, când încetează atât consumarea acestei infracţiuni,
cât şi starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite de lege, ceea ce implică necesitatea
prelevării a două mostre biologice în vederea stabilirii fazei intoxicaţiei etilice (absorbţie sau
eliminare) şi a ratei de eliminare individuală, în perspectiva solicitării expertizei de estimare
retroactivă a alcoolemiei.
În plus, art.194 din Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice prevede că „Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la
interval de o oră între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice
nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei. (2) Refuzul persoanei examinate de a i se
recolta cea de-a doua probă biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare.”
În speţa dedusă judecăţii, potrivit procesului verbal de constatare a infracţiunii flagrante,
inculpatul a fost oprit în trafic la data de 17.09.2016, orele 0300, şi a fost testat cu aparatul
etilotest marca ”Drager” la ora 0304, rezultând o concentraţie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul
expirat, fiindu-i prelevată o singură mostră de sânge la ora 0324, buletinul de analiză toxicologică
nr. 866/T1 din 22.09.2016 indicând o alcoolemie de 1,95 g ‰.
În acest context, dat fiind faptul că în lipsa celei de-a doua mostre biologice este
imposibilă efectuarea unei expertizei de estimare retroactivă a alcoolemiei, necesară pentru
stabilirea gradului de alcoolemie a inculpatului de la momentul opririi acestuia în trafic, instanţa
a apreciat că, raportat la dispoziţiile art. 103 alin. 2 teza finală şi ale art. 396 alin. 2-4 Cod
procedură penală, nu poate dispune faţă de acesta o măsură de condamnare, renunţare la
aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, atât timp cât în cursul procesului penal nu
a fost făcută dovada alcoolemiei de la momentul depistării sale în trafic.
Împrejurarea că a recunoscut săvârşirea faptei penale reţinute în sarcina sa, atât în cursul
urmăririi penale, cât şi al judecăţii, când a solicitat, prin înscris autentic să fie judecat doar pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, precum şi circumstanţa ca rezultatul
testării cu aparatul etilotest a indicat un grad de concentraţie alcoolică peste limita
contravenţională nu sunt de natură a convinge instanţa, mai presus de orice îndoială rezonabilă,
că infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată a fost dovedită în condiţiile legii,
atât timp cât simpla recunoaştere, necoroborată cu alte mijloace de probă prevăzute de lege, nu
este suficientă pentru a-l condamna, iar protocolul etilotest nu reprezintă o probă în sensul art. 97
Cod procedură penală, dat fiind, în primul rând, că potrivit art. 185 (1) din Hotărârea Guvernului
nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, acesta poate constitui probă
numai în materie contravenţională, cu condiţia să se facă dovada verificării metrologice sau a
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certificării sale, document care nu se regăseşte printre actele dosarului de urmărire penală, înscris
care, dacă este necesar pentru probarea unei contravenţii, cu atât mai mult se impune a exista în
dovedirea unei infracţiuni, şi, în al doilea rând, pentru că din interpretarea prevederilor alin. 2 lit.
a) al aceluiaşi articol, precum şi ale dispoziţiilor art. 336 alin. 1 Cod penal, care se referă la
prelevarea de mostre biologice, proba săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub
influenţa băuturilor alcoolice se face cu buletinul de analiză toxicologică, în cuprinsul căruia sunt
menţionate valorile alcoolemiei.
Pe cale de consecinţă, instanţa, în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. c
Cod procedură penală l-a achitat pe inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a
unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal.
Referitor la faptele de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat şi
de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, în baza probatoriului
administrat, a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că acestea există, constituie
infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat, întrunind, sub aspectul laturii lor obiective şi a celei
subiective, elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal şi de art.
335 alin. 1 Cod penal.
La individualizarea pedepselor stabilite inculpatului a avut în vedere scopul pe care îl are
procesul penal conform art. 14 Cod procedură penală şi criteriile generale enumerate de art. 74
alin. 1 Cod penal.
Având în vedere că a recunoscut săvârşirea faptelor şi a solicitat să fie judecat în baza
probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, instanţa a constatat că sunt aplicabile
prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.
Inculpatul are vârsta de are 32 de ani, este căsătorit, are 2 copii minori, lucrează cu
contract de muncă la o fermă agricolă din Italia, a avut o atitudine procesuală corectă,
recunoscând săvârşirea faptelor încă de la momentul constatării acestora şi a colaborat cu
organele judiciare atât pe parcursul urmării penale, cât şi în faza de judecată, iar la momentul în
care a fost depistat în trafic urmase cursurile unei şcoli de şoferi în Italia, obţinând permisul de
conducere eliberat de autorităţile italiene la data de 31.10.2016, adică după o lună şi 14 zile de la
săvârşirea infracţiunilor ce i se impută.
Analizând global criteriile de individualizare, a reţinut că infracţiunile comise nu sunt
unele minore şi neimportante, motiv pentru care a stabilit în sarcina inculpatului pedepse cu
închisoarea.
În temeiul art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, a stabilit inculpatului pedeapsa
cea mai grea, de 1 an închisoare, pe care a sporit-o cu o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 4
luni închisoare, rezultând o pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare.
În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării, având în vedere datele
care caracterizează persoana inculpatului şi conturează imaginea unei persoane integrate social,
aflată la prima încălcare a legii penale, cu o comportare sinceră, care a comis o faptă penală pe
care o regretă, în raport de conduita avută pe parcursul procesului penal, precum şi de
posibilităţile sale de îndreptare, a apreciat că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară
şi că scopul urmărit poate fi atins prin amânarea aplicării ei. Constatând îndeplinite toate
cerinţele prevăzute de art. 83 Cod penal, inclusiv existenţa consimţământului inculpatului de a
presta o activitate neremunerată în folosul comunităţii, în temeiul art. 83 alin. 1 Cod penal a
dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data
rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit potrivit art. 84 Cod penal.
În temeiul art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, a impus
inculpatului să respecte măsurile de supraveghere reglementate de acest text de lege, iar în
temeiul art. 85 alin. 2 lit. b, g Cod penal, următoarele obligaţii:
- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în
cadrul Primăriei Comunei ... sau în cadrul Primăriei comunei ....;
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- să nu conducă pe drumurile publice autovehicule pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra
consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni
în cursul termenului de supraveghere: revocarea amânării aplicării pedepsei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Ministerul Public - Parchetul de pe lângă
Judecătoria Săveni, prin motivele scrise solicitând stabilirea în sarcina inculpatului a unei
pedepse şi pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În
acest sens, a arătat că prin prisma deciziei Curţii Constituţionale nr. 732/2014 se impune a se
dovedi, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că la momentul conducerii autoturismului
inculpatul avea în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/l. Nu s-a impus prin această
decizie obligativitatea prelevării a două mostre biologice de sânge, nefiind adăugate cerinţe
suplimentare în materia probaţiunii, astfel că rămâne aplicabil art. 103 alin. 1 Cod procedură
penală. De asemenea, în cauză sunt aplicabile, relativ la procedura prelevării probelor biologice,
prevederile art. 194 din HG 1391/2006 şi ale OMS nr. 1512 din 12.12.2013.
Astfel, efectuarea calculului retroactiv al alcoolemiei (care impune existenţa a două probe
de sânge) rămâne la aprecierea organului judiciar, care are facultatea de a proceda în modalitatea
arătată în condiţiile în care restul probelor administrate nu înlătură dubiul privind existenţa
infracţiunii. Or, în speţă, inculpatul a fost testat cu aparatul Dragger (verificat metrologic,
conform înscrisului ...) la 4 minute de la surprinderea sa în trafic, rezultând o intoxicaţie de 0,92
mg/l alcool în aerul expirat, iar la 24 minute a fost supus prelevării unei probe de sânge,
rezultatul fiind de 1,95 g/l, după care a refuzat recoltarea celei de a doua probe biologice.
Consecinţa acestui refuz este reglementată de legiuitor şi constă în renunţarea la proba cu
efectuarea unei expertize medico-legale (calcul teoretic al alcoolemiei) în vederea determinării
mai aproape de realitate a intoxicaţiei etilice din sânge.
Oral, reprezentantul Ministerului Public a solicitat condamnarea inculpatului pentru toate
infracţiunile deduse judecăţii.
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 constată că acesta este întemeiat, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea în drept, dând o justă
interpretare probatoriului administrat în cauză de către organele de urmărire penală, în condiţiile
în care cauza a fost soluţionată în procedura abreviată a recunoaşterii, de către inculpat, a
acuzaţiilor aduse.
În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 16/17.09.2016, în jurul orei 03:00, inculpatul A. a
condus pe D.J. 282 pe relaţia MN, autoturismul marca K., cu numărul de înmatriculare
provizoriu xxyyy, expirat, fără a poseda permis de conducere. Întrucât prezenta halenă alcoolică,
la ora 03:04 a fost testat cu aparatul etilotest seria ARRM 0266, la poziţia 00138, rezultatul fiind
o concentraţie de 0,92 mg/1 alcool pur în aerul expirat.
Ulterior, inculpatul a fost condus la Spitalul Urgenţă, unde la ora 03:24 i s-a recoltat o
probă de sânge în vederea determinării alcoolemiei, pe cea de-a doua refuzând-o, deşi i s-a adus
la cunoştinţă faptul că nu are dreptul la recalcularea alcoolemiei(conform celor consemnate în
procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante).
În urma analizelor de laborator a rezultat că avea o alcoolemie de 1,95 g‰ alcool pur în
sânge (ora 03:24), conform Buletinului de analiză toxicologică nr. 866/T1 din 22.09.2016
întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală.
Reţinând vinovăţia inculpatului sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere pe
drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev.
de art. 335 alin.1 Cod penal, şi de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul
neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, judecătoria a stabilit în sarcina sa pedepse cu
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închisoarea, dispunând amânarea aplicării sancţiunii rezultante, în condiţiile art. 83 şi urm. Cod
penal.
În ce priveşte infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor
substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu motivarea mai sus arătată, a dispus
achitarea sa, în aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală (nu există probe
că a comis infracţiunea).
Relevantă în cauză sub aspectul avut în vedere de instanţa fondului la pronunţarea soluţiei
de achitare este decizia Curţii Constituţionale nr. 732 din data de 16.12.2014, prin care s-a admis
excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că „sintagma „la momentul prelevării mostrelor
biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională”.
În considerentele acestei decizii se reţine, printre altele, că:
„26. Îmbibația alcoolică se determină prin analiza toxicologică a mostrelor biologice
recoltate la un moment de timp mai mult sau mai puțin îndepărtat de momentul săvârșirii
infracțiunii, care este cel al depistării în trafic a conducătorului vehiculului. Condiția ca îmbibația
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge să existe la momentul prelevării mostrelor
biologice plasează, astfel, consumarea infracțiunii la un moment ulterior săvârșirii ei, în
condițiile în care de esența infracțiunilor de pericol este faptul că acestea se consumă la
momentul săvârșirii lor. Odată cu oprirea în trafic încetează starea de pericol pentru valorile
sociale ocrotite de dispozițiile art.336 din Codul penal, astfel încât, raportat la momentul
prelevării mostrelor biologice, tragerea la răspundere penală nu se justifică. Stabilirea gradului
de îmbibație alcoolică și, implicit, încadrarea în sfera ilicitului penal în funcție de momentul
prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârșirii faptei,
constituie un criteriu aleatoriu și exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la răspundere
penală, în contradicție cu normele constituționale și convenționale mai sus menționate.
27. Latura subiectivă a infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului
presupune vinovăția sub formă de intenție, care poate fi directă sau indirectă. Există intenție
directă când conducătorul vehiculului prevede, ca fiind inevitabil, rezultatul faptei sale și,
implicit, urmărește producerea lui prin săvârșirea acelei fapte. Există intenție indirectă când
subiectul prevede rezultatul, nu îl urmărește, însă acceptă posibilitatea producerii lui. Or,
modalitatea de incriminare prin acordarea de relevanță penală valorii alcoolemiei din momentul
prelevării mostrelor biologice nu permite destinatarilor normei penale să prevadă consecințele
nerespectării acesteia.”
Rezultă aşadar din coroborarea celor dispuse prin decizia precitată că ceea ce se impune a
se avea în vedere la stabilirea existenţei infracţiunii este alcoolemia prezentată de inculpat la data
surprinderii sale în trafic.
Potrivit art. 9 alin. 1 din Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi
transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a
prezenţei în organism a substanţelor sau a produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte
similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu
traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013, recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se va face în cel mai scurt timp posibil de la
producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea.
Alin. 1 al art. 10 din acelaşi act normativ stipulează că pentru determinarea alcoolemiei se
vor recolta două probe de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă.
În cazul în care cea din urmă prevedere nu este respectată, singura consecinţă este cea
reglementată la art. 12 alin. 1, respectiv imposibilitatea efectuării estimării retroactive a
alcoolemiei, neprezentând nicio relevanţă sub aspectul săvârşirii infracţiunii.
În speţă, inculpatul a fost surprins în trafic la orele 03:04, şi, testat fiind cu aparatul
etilotest (calibrat la data de 02.02.2016, conform înscrisului aflat la fila 26 ds. u.p.), a rezultat o
valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.
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Aşa fiind, organele de poliţie l-au condus la Spitalul de Urgenţă, unde la ora 03:24 i s-a
recoltat o probă de sânge în vederea determinării alcoolemiei, pe cea de-a doua refuzând-o, deşi i
s-a adus la cunoştinţă faptul că, procedând astfel, nu mai are dreptul să solicite recalcularea
alcoolemiei. Acuzatul nu a contestat cuantumul valorii astfel determinate şi nu a cerut, pe
parcursul derulării procesului penal, calculul ei retroactiv, recunoscând fapta comisă şi fiind de
acord cu cea rezultată din analiza probei cu privire la care a consimţit să-i fie recoltată.
Raportat la intervalul redus de timp scurs de la momentul surprinderii sale în trafic la cel
al prelevării probei de sânge (circa 30 de minute), la concentraţia alcoolică astfel rezultată (1,95
g‰, care reprezintă o valoare ridicată, mult peste limita minimă prevăzută de textul incriminator
pentru ca fapta să constituie infracţiune), la alcoolemia indicată de aparatul alcooltest (0,92
mg/l), având în vedere şi susţinerea inculpatului potrivit căreia consumase în prealabil, în seara şi
noaptea respectivă, inclusiv pe drum, bere şi vodcă, prezenta instanţă constată fără îndoială că la
momentul surprinderii sale în trafic alcoolemia prezentată depăşea în mod indubitabil valoarea
de 0,80 g/l alcool pur în sânge, independent de fază (absorbţie ori eliminare). Dealtfel, medicul
legist, prin calculul retroactiv al alcoolemiei, nu face decât aprecieri relative, fără a indica o
valoare a alcoolemiei egală sau inferioară limitei legale de 0,80 g/l alcool pur în sânge.
Aşadar, fapta prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal există în materialitatea ei şi a fost
comisă de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege pentru existenţa ei ca
infracţiune, respectiv intenţia.
Prin urmare, curtea va proceda la condamnarea inculpatului, întrucât, raportat la valoarea
ridicată a alcoolemiei, care conferă faptei un pericol social concret ridicat, stabilirea unei
pedepse şi apoi amânarea aplicării acesteia nu ar fi oportună, eficientă şi suficientă pentru a-l
determina ca pe viitor să respecte valorile sociale ocrotite de legea penală.
Într-un atare context, se impune condamnarea acuzatului şi pentru comiterea celorlalte
infracţiuni, care de asemenea, prin modul de obiectivare în mediul înconjurător al elementului
material al laturii lor obiective, au periclitat în mod evident siguranţa traficului rutier şi
integritatea fizică a persoanelor (inclusiv a celor doi pasageri pe care îi avea la bord), în
condiţiile conducerii pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu poseda
carnet de conducere, deci nu avea abilităţile necesare manevrării acestuia, şi se afla la volanul
unui autoturism ce nu putea fi identificat în cazul în care ar fi fost implicat într-un eveniment
rutier.
Ţinând seama de consecinţele pe care acest gen de infracţiuni le produc, cu trimitere la
particularităţile concrete ale speţei (inclusiv la elementele ce vizează persoana acuzatului şi carei sunt favorabile) şi luând în consideraţie nevoia de apărare socială împotriva unui asemenea
comportament infracţional, curtea va stabili inculpatului următoarele sancţiuni, apreciate ca
eficiente pentru a asigura restabilirea ordinii de drept încălcate și reinserția sa socială:
- pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau
altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod
procedură penală, pedeapsa de 1 (un) an închisoare;
- pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către
o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea
art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare;
- pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul
neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură
penală, pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.
Faptele fiind comise în concurs, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1,2, art. 39 alin. 1
lit. b Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care adaugă
5 luni şi 10 zile închisoare, reprezentând un spor de o treime din totalul celorlalte două pedepse,
acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an, 5 luni şi 10 zile închisoare.
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În ce priveşte modalitatea judiciară de executare, curtea apreciază, raportat la criteriile
reglementate la litera d a alineatului 1 al art. 91 Cod penal, că aplicarea pedepsei este suficientă
şi chiar fără executarea ei în regim privativ de libertate acuzatul nu va mai comite infracţiuni,
însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o anumită perioadă. Totodată, văzând că
pedeapsa aplicată nu depăşeşte 3 ani închisoare, că şi-a manifestat acordul de a efectua o muncă
neremunerată în folosul comunităţii şi că a adoptat o atitudine procesuală corectă, constată
îndeplinite şi celelalte condiţii, pozitive şi negative, prevăzute de art. 91 Cod penal.
Aşa fiind, în temeiul acestui text de lege va suspenda sub supraveghere executarea
pedepsei aplicate inculpatului, stabilind un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform
dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În aplicarea prevederilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 1
Cod penal, va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, 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. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 2 lit. b Cod
penal, va impune condamnatului ca, pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un
program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune sau organizat în
colaborare cu instituţii din comunitate.
În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 93 alin. 3 Cod penal, pe
parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii în cadrul Primăriei comunei sau Primăriei comunei, pe o perioadă de 60 de zile.
Aceste obligaţii, alături de dispoziţia de condamnare şi măsurile de supraveghere
instituite, sunt de natură a contribui la conştientizarea inculpatului asupra necesităţii respectării
legii penale şi îndreptării comportamentului în acest sens.
În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală coroborat cu art. 91 alin. 4 Cod penal, va
atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea
suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau a
obligaţiilor impuse acestuia, precum şi în caz de comitere a unei noi infracţiuni pe parcursul
termenului de supraveghere, cazuri în care pedeapsa aplicată se va executa în întregime, în regim
privativ de libertate.
Dată fiind culpa sa procesuală, în aplicarea dispoziţiilor art. 274 alin. 1 Cod procedură
penală, se impune obligarea acuzatului la plata cheltuielilor judiciare din primă instanţă (inclusiv
din faza de urmărire penală).
Pentru considerentele arătate, curtea, constatând întemeiat apelul declarat de parchet, în
conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, îl va admite. Va desfiinţa
în totalitate sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, va proceda în sensul celor mai sus arătate.
9. Infracţiune comisă în termenul de încercare stabilit conform art. 82 Vechiul Cod
penal. Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei la care a fost condamnat
anterior. Consecinţe.
Rezumat:
Săvârşirea, după data de 01.02.2014, a unei noi infracţiuni în cursul termenului de
încercare stabilit în aplicarea prevederilor art. 82 Vechiul Cod penal atrage revocarea
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suspendării condiţionate a executării pedepsei şi executarea ei în întregime, oricare ar fi
cuantumul acesteia, alături de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.
(Decizia nr. 338 din 23 martie 2018, dosar nr. 2529/227/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 15 din Legea nr. 187/2012, art. 83 alin. 1, 4 Cod penal
anterior.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 256 din 28.11.2017 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în dosar
nr. 2529/227/2017, inculpatul A. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a
locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei, prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art.
44 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod procedură penală, art. 75 alin. 2 lit.
a) şi b) şi art. 76 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 11 luni închisoare.
În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 Cod penal 1968 s-a
revocat beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 5 luni închisoare aplicată inculpatului
prin sentinţa penală nr. 91 din 15 martie 2013 a Judecătoriei Fălticeni, definitivă prin decizia
penală nr. 202 din 20 iunie 2013 a Curţii de Apel Suceava, inculpatul având de executat în total
pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului că În seara zilei de 22.02.2014, persoana
vătămată B. şi inculpatul A. s-au întâlnit la barul aparţinând S.C. C. S.R.L. din localitatea D., iar
în intervalul orar 20:30 – 21:15, au consumat împreună băuturi alcoolice. În jurul orei 21:15,
barmanul de serviciu, martora E. le-a solicitat tuturor clienţilor să părăsească localul, întrucât
urma să închidă. Persoana vătămată a plecat înaintea inculpatului şi, având în vedere că se afla
sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost ajutată de martoră să coboare scările localului.
După aproximativ 20 de minute, inculpatul a plecat şi el spre domiciliu, cu autoturismul
său, până în localitatea F. Astfel, inculpatul a condus autoturismul marca Z, cu numărul de
înmatriculare xx-yyy pe drumurile publice, iar la un moment dat, după ce a trecut pe lângă barul
S.C. C. S.R.L., observând o persoană întinsă pe carosabil, a frânat brusc şi a virat spre stânga,
pentru a evita impactul cu aceasta. În pofida manevrelor efectuate, persoana vătămată a fost
călcată cu roata din dreapta faţă, împrejurare în care au fost avariate elemente din caroseria
vehiculului (bară dreapta faţă - partea inferioară).
Imediat după producerea accidentului, inculpatul a coborât şi a constatat că victima este
consăteanul său, B. Cu toate că persoana vătămată a suferit leziuni traumatice, aflându-se și sub
influenţa băuturilor alcoolice, inculpatul şi-a continuat deplasarea spre domiciliu unde a ajuns în
jurul orei 23:15.
Nefiind aptă să mai meargă, persoana vătămată s-a târât spre casă, iar aici și-a strigat
fratele, pe martorul G.. A doua zi dimineaţa, în jurul orei 07:11, sora persoanei vătămate a sesizat
prin SNUAU 112 organele de poliţie, cu privire la producerea accidentului de circulaţie şi,
totodată, a solicitat o ambulanţă. Persoana vătămată a fost transportată la Spitalul Municipal H.,
iar ulterior la Spitalul Judeţean de Urgenţă I., unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.
Prin Raportul de constatare medico-legală nr. 58-SV/A1 din 19.03.2014 întocmit de către
Serviciul Judeţean de Medicină Legală I. s-au concluzionat următoarele: „1. B. prezintă fractură
hemibazin stâng (cotil) şi stare după ruptură traumatică de vezică urinară cu urohemoperitoneu
consecutiv, operată, leziuni ce au putut fi produse posibil prin tasare, comprimare parţială de
către un autovehicul în mişcare, în cadrul unui accident de trafic rutier, la data şi în condiţiile
stabilite pe bază de anchetă. 2. Leziunile pot necesita 110-120 zile de îngrijiri medicale. 3.
Intervenţia operatorie a fost necesară şi obligatorie pentru salvarea vieţii victimei ce a fost pusă
în primejdie în mod indirect (secundar) eliminându-se apariţia unei peritonite generalizate cu
sfârşit letal. 4. După acest interval de timp victima va reveni la Serviciul de Medicină Legală I.
pentru aprecierea evoluţiei vindecării şi a eventualelor sechele”.
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La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanța de fond a avut în
vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv că fapta a
fost comisă pe timp de noapte, pe un drum public, în condițiile în care persoana vătămată B. se
afla întinsă pe carosabil, provocându-i leziunile descrise în certificatul medico-legal, ce au
necesitat 110-120 zile de îngrijiri medicale, iar intervenţia operatorie a fost necesară şi
obligatorie pentru salvarea vieţii victimei.
În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța de fond a avut în vedere
că maximul special prevăzut de lege este de 7 ani precum şi incidenţa dispoziţiilor art. 15 alin. 2
din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 Cod penal 1968, care au impus revocarea beneficiului
suspendării condiţionate a pedepsei de 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală
nr. 91 din 15 martie 2013 a Judecătoriei Fălticeni, definitivă prin decizia penală nr. 202 din 20
iunie 2013 a Curţii de Apel Suceava.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Fălticeni şi inculpatul A.
Prin decizia penală nr. 338 din data de 23.03.2018 a Curţii de Apel Suceava, în baza art.
421 alin. 1 lit. b Cod procedură penală s-a respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul A.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală s-a admis apelul formulat de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
S-a desfiinţat în parte sentinţa apelată şi în rejudecare, în baza art. 338 alin. 1 Cod penal,
cu aplic. art. 44 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost
condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
părăsire a locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei.
S-a menţinut dispoziţia de revocare a suspendării condiţionate şi s-a aplicat inculpatului
pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut, printre altele, următoarele:
„Un alt motiv de nelegalitate a hotărârii apelate invocat de către inculpat constă în faptul
că urmare revocării beneficiului suspendării condiționate cu privire la pedeapsa de 5 luni
închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 91 din 15 martie 2013 a Judecătoriei Fălticeni,
definitivă la 20 iunie 2013, s-a dispus executarea ei în totalitate alături de pedeapsa aplicată de
instanța de fond, fără să fie avute în vedere dispozițiile relative la pluralitatea intermediară prev.
de art. 44 alin. 2 Cod penal potrivit cărora pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa
anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Prin urmare, pedeapsa
rezultantă trebuia stabilită conform art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal.
Curtea constată că și acest motiv de apel este nefondat.
Astfel, inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 91 din 15 martie 2013 a
Judecătoriei Fălticeni, definitivă prin decizia penală nr. 202 din 20 iunie 2013 a Curţii de Apel
Suceava, la pedeapsa de 5 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o
perioadă de 2 ani și 5 luni.
Fapta din prezenta cauză a fost săvârșită la data de 22.02.2014, în perioada termenului de
încercare stabilit prin sentința nr. 91 din 15 martie 2013.
Potrivit art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal măsura
suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se
menține și după intrarea în vigoare a Codului penal.
În alin 2 se precizează că regimul suspendării condiționate a executării pedepsei
prevăzute la alin. 1 inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia este cel prev. de Codul
penal din 1969.
Potrivit art. 83 alin. 1, 4 din Codul penal anterior „Dacă în cursul termenului de încercare
cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă
chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând
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executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua
infracţiune.”
Pe cale de consecinţă, în ipoteza revocării suspendării, tratamentul sancţionator nu poate
fi decât acela reglementat de art. 83 din Codul penal anterior (care nu era diferit după cum noua
infracţiune era săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie sau în stare de pluralitate
intermediară), nefiind de acceptat revocarea suspendării condiţionate pe un temei (cel din Codul
penal anterior) şi stabilirea pedepsei de executat, în urma acestei revocări, pe un alt temei (cel din
noul Cod penal), întrucât s-ar ajunge la crearea unei lex tertia, pe cale de interpretare
judecătorească.
Ca atare, aplicarea tratamentului sancţionator prevăzut de art. 83 alin. 1 din Codul penal
anterior (care presupune executarea în întregime a pedepsei în privinţa căreia s-a dispus
revocarea suspendării condiţionate, alături de pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, chiar
dacă nu sunt îndeplinite, conform legii penale noi, condiţiile recidivei, ci acelea ale pluralităţii
intermediare) este legală.”
10. Contopire pedepse în cazul pluralităţii intermediare de infracţiuni în situaţia în
care al doilea termen al pluralităţii este format din mai multe infracţiuni concurente.
Rezumat:
În condiţiile în care cel de-al doilea termen al pluralităţii intermediare de infracţiuni este
format din mai multe infracţiuni concurente, contopirea se va face, potrivit dispoziţiilor care
reglementează instituţia concursului de infracţiuni, între toate pedepsele: cea aplicată anterior
şi cele stabilite pentru infracţiunile nou comise.
(Decizia nr. 525 din 21.05.2018, dosar nr. 4430/222/2016*)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 40 alin. 1 Cod penal, art. 44 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod
penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 35 din data de 08.02.2018 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în
dosar nr. ..../222/2016*, printre altele, în baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, a fost
condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii
continuate de furt calificat, prevăzută de art. 35 alin. 1 raportat la art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1
lit. b Cod penal (2 acte materiale, persoane vătămate B. şi C.), cu aplicarea art. 396 alin. 10 şi art.
375 Cod procedură penală.
În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa
de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii continuate de tâlhărie, prevăzută de art.
35 alin. 1 raportat la art. 233 Cod penal (2 acte materiale, persoane vătămate D. şi E.), cu
aplicarea art. 396 alin. 10 şi art. 375 Cod procedură penală.
În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de
4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod penal
(persoană vătămată F.), cu aplicarea art. 396 alin. 10 şi art. 375 Cod procedură penală.
În baza art. 44 alin. 1 Cod penal, s-a constatat că infracţiunile pentru care inculpatul este
condamnat prin sentinţa de faţă (cu excepţia infracţiunii de furt, prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod
penal, săvârşită la data de 05.04.2016 - persoană vătămată F.) au fost comise în stare de
pluralitate intermediară faţă de infracţiunile de:
- furt, prevăzută de art. 228 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat la
pedeapsa de 4 luni închisoare, şi
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- furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1 şi art.229 alin.1 lit.b Cod penal, pentru care
inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare, ambele condamnări fiind
pronunţate prin sentinţa penală nr.234/23.03.2016 a Judecătoriei Dorohoi în dosarul
nr..../222/2015, definitivă prin decizia penală nr. 662/22.06.2016 a Curţii de Apel Suceava Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
În baza art.38 alin.1 Cod penal, s-a constatat că infracţiunile pentru care inculpatul este
condamnat prin sentinţa de faţă se află în concurs real cu infracţiunile de:
- furt calificat, prevăzută de art.48 alin.1 raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d,
art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod penal,
pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare;
- furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1
raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod penal, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de
8 luni închisoare;
- furt calificat, prevăzută de art.32 raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d,
art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.33 alin.2 raportat la art.232 şi art.76 alin.1 raportat la art.75
alin.2 lit.b Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare;
- furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1
raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni
închisoare;
- furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplic. art.76 alin.1
raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni
închisoare;
- furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1
raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni
închisoare,
toate condamnările fiind pronunţate prin sentinţa penală nr.61/29.03.2017 a Judecătoriei
Dorohoi în dosarul nr...../222/2016, definitivă prin decizia penală nr.797/13.09.2017 pronunţată
de Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa
penală nr.61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi în dosarul nr..../222/2016, definitivă prin decizia
penală nr.797/13.09.2017 pronunţată de Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze
cu minori şi s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente şi anume:
- pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de
art.48 alin.1 raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea
art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod penal;
- pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplic. art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod
penal;
- pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.32
raportat la art.228 alin.1,art.229 alin.1 lit.b şi d, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.33 alin.2
raportat la art.232 şi art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal;
- pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal;
- pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal;
- pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de
art.228 alin.1, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod
penal,
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toate aplicate prin sentinţa penală nr.61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi în dosarul
nr..../222/2016, definitivă prin decizia penală nr.797/13.09.2017 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
- pedeapsa de 4 luni închisoare pentru infracţiunea de furt, prevăzută de art.228 alin.1
Cod penal, şi
- pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1 şi art.229 alin.1 lit.b Cod penal,
ambele aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr.234/23.03.2016 a Judecătoriei
Dorohoi în dosarul nr...../222/2015, definitivă prin decizia penală nr.662/22.06.2016 pronunţată
de Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori.
În baza art.39 alin.1 lit.b raportat la art.44 alin.1 şi 2, art.38 alin.1 şi la art.40 alin.1 Cod
penal, s-au contopit pedepsele mai sus menţionate cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă
penală, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă, de 4 (patru) ani închisoare.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului, în fapt, că:
- la data de 05.04.2016, în jurul orei 1400, în timp ce se afla pe strada xx din municipiul
G., profitând de neatenţia persoanei vătămate F., i-a sustras acesteia dintr-un buzunar al hainei
un portofel cu suma de 300 lei;
- la data de 06.02.2017, ora 20.10, i-a sustras din buzunarul de la geacă persoanei
vătămate B. telefonul mobil în valoare de 220 lei, în timp ce aceasta se deplasa pe strada xx din
mun. G;
- la data de 25.03.2017, în jurul orei 17.00, i-a sustras persoanei vătămate C. din
buzunarul hainei suma de 275 lei în timp ce se afla în scara blocului în care locuieşte din
municipiul G., str. yy;
- la data de 02.03.2017, ora 12.40, ca urmare a unei ameninţări realizate prin gesturi şi
fapte de natură a insufla o temere că va fi supusă unui pericol sau va suferi vreun rău, i-a sustras
din buzunare persoanei vătămate D. suma de 5 lei, iar dintr-un rucsac o băutură energizantă şi o
ciocolată, în valoare de 15 lei, în timp ce aceasta se afla în parcul de pe strada xx din mun. G.;
La data de 11.04.2017, în jurul orelor 17.00, prin punerea persoanei vătămate minore E.
în imposibilitatea de a se apăra, urmărind-o şi controlând-o prin buzunare, i-a sustras acesteia
suma de 90 lei, pe care şi-a însuşit-o pe nedrept, în timp ce aceasta se afla în cartierul zz din
municipiul G.
Având în vedere că probele administrate au relevat vinovăţia inculpatului sub aspectul
comiterii infracţiunilor de mai sus, prima instanţă l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă cu
închisoarea, iar raportat la antecedenţa sa infracţională, a procedat la efectuarea contopirii
sancţiunilor, în modalitatea reţinută în cele ce preced.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Ministerul Public - Parchetul de pe lângă
Judecătoria Dorohoi, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea apelului, s-a arătat că în mod greşit prima instanţă a procedat la contopirea
tuturor pedepselor aplicate inculpatului prin hotărârea pronunţată şi prin cele două sentinţe
penale anterioare - nr. 234/23.03.2016 a Judecătoriei Dorohoi pronunţată în dosarul
nr..../222/2015, definitivă prin decizia penală nr. 662/22.06.2016 a Curţii de Apel Suceava Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi nr.61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi pronunţată în
dosarul nr..../222/2016, definitivă prin decizia penală nr.797/13.09.2017 a Curţii de Apel
Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori -, în condiţiile în care infracţiunile de furt
calificat, prev. de art.35 alin.1 raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b Cod penal şi tâlhărie,
prev. de art.35 alin.1 raportat la art.233 Cod penal pentru care inculpatul a fost condamnat în
prezenta cauză sunt comise în stare de pluralitate intermediară raportat la prima dintre sentinţele
indicate.
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Prin urmare, se impunea a se contopi, mai întâi, fiecare dintre pedepsele aici aplicate cu
pedeapsa rezultantă anterioară (care atrage starea de pluralitate intermediară) şi ulterior să se
contopească pedepsele astfel rezultate potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni.
Prin decizia penală nr. 525 din data de 21.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. ../222/2016*, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, s-a respins, ca
nefondat, apelul declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
împotriva sentinţei penale evidenţiate în cele ce preced.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut, printre altele, că:
„Faţă de inculpat s-au mai pronunţat anterior două hotărâri penale definitive, astfel:
1. Prin sentinţa penală nr.234/23.03.2016 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosarul
nr. .../222/2015, definitivă prin decizia penală nr. 662/22.06.2016 a Curţii de Apel Suceava Secţia penală şi pentru cauze cu minori, acesta a fost condamnat la următoarele pedepse:
- 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prevăzută de art.228 alin.1 Cod
penal, comisă la data de 24.05.2015;
- 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1 şi art.229 alin.1 lit.b Cod penal, comisă la data de 10.09.2015.
contopite în pedeapsa rezultantă de 9 luni şi 10 zile închisoare.
Raportat la intervalul de comitere a faptelor de furt calificat şi tâlhărie, după cum dealtfel
temeinic a observat şi instanţa fondului, acestea au fost săvârşite în stare de pluralitate
intermediară prin raportare la sentinţa penală mai sus arătată.
2. Prin sentinţa penală nr. 61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi dată în dosarul nr.
.../222/2016, definitivă prin decizia penală nr.797/13.09.2017 pronunţată de Curtea de Apel
Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, acesta a fost condamnat la următoarele
pedepse:
- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de
art.48 alin.1 raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea
art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod penal, comisă la data de
07/08.10.2014;
- 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b şi art.77 lit.a Cod
penal, comisă la data de 14/15.10.2014;
- 8 luni închisoare săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.32 raportat la
art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b şi d, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.33 alin.2 raportat la
art.232 şi art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal, comisă la data de 17.09.2014;
- 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.228
alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod penal,
comisă la data de 31.01.2015;
- 8 luni închisoare furt calificat, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută
de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod
penal, comisă la data de 13.03.2015;
- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de
art.228 alin.1, art.229 alin.2 lit.b, cu aplicarea art.76 alin.1 raportat la art.75 alin.2 lit.b Cod
penal, comisă la data de 09.03.2015.
Prin această din urmă sentinţă s-a constatat că infracţiunile pentru care s-a dispus
condamnarea inculpatului sunt concurente cu cele două infracţiuni pentru care a fost condamnat
prin sentinţa penală nr. 234/23.03.2016 pronunţată de Judecătoria Dorohoi, după care s-a
procedat la contopirea tuturor pedepselor în rezultanta de 3 (trei) ani închisoare.
Raportat la datele de comitere a lor, temeinic a reţinut instanţa fondului că infracţiunile
pentru care inculpatul este condamnat prin sentinţa de faţă se află în concurs real cu infracţiunile
pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi, iar
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cea de furt (comisă la 05.04.2016) şi cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală
nr.234/23.03.2016 pronunţată de Judecătoria Dorohoi.
Raportat la situaţia juridică mai sus arătată, în mod corect judecătoria a procedat la
contopirea tuturor pedepselor potrivit regulilor aplicabile concursului de infracţiuni.
În acelaşi sens este atât jurisprudenţa majoritară, cât şi doctrina în materie, din care cităm:
„(...) nu poate fi făcută nicio diferenţiere în sancţionarea pluralităţii intermediare după cum al
doilea termen al pluralităţii este format dintr-o singură infracţiune sau dintr-un concurs de
infracţiuni. Regulile de sancţionare ale pluralităţii intermediare nu sunt reguli specifice acestei
forme de pluralitate, ci sunt cele prevăzute pentru concursul de infracţiuni. Deşi există trei forme
ale pluralităţii de infracţiuni (concurs, recidivă şi pluralitate intermediară), nu avem tot atâtea
reguli de sancţionare, ci doar două categorii de reguli: reguli specifice recidivei (pentru recidivă)
şi reguli specifice concursului de infracţiuni (pentru concurs şi pluralitate intermediară). A spune
că se aplică regulile de la pluralitatea intermediară şi apoi cele de la concurs înseamnă că se
aplică regulile de la concurs, iar pedepsele rezultante obţinute se contopesc tot potrivit aceloraşi
reguli. Opţiunea legiuitorului în sancţionarea pluralităţii intermediare (se aplică dispoziţiile de la
concurs) a fost clar exprimată, iar dacă dorea o modalitate de sancţionare aparte, nimic nu l-ar fi
împiedicat să o reglementeze.
Aşadar, în cazul pluralităţii intermediare, contopirea se va face, potrivit dispoziţiilor de la
concurs, între toate pedepsele, cea aplicată anterior şi pedepsele stabilite pentru infracţiunile
săvârşite din nou.” (Constantin Mitrache, Cristian Mitrache - Drept penal român, partea generală,
Ed. Universul Juridic, 2014, pg. 359-360).
Cum în cazul concursului de infracţiuni se contopesc întotdeauna pedepse repuse în
individualitatea lor şi nu pedeapsa rezultată în urma contopirii, s-a impus ca în prealabil să se
procedeze astfel cu cele contopite prin sentinţa penală nr. 61/29.03.2017 a Judecătoriei Dorohoi,
după care toate pedepsele aplicate inculpatului să se contopească potrivit dispoziţiilor art. 39
alin.1 lit. b Cod penal.”
11. Imposibilitatea contopirii pedepselor în calea de atac a apelului, când acesta a
fost formulat doar de către inculpat
Rezumat
Omisiunea instanţei de fond de a contopi pedeapsa aplicată în cauză cu toate pedepsele
anterior aplicate prin sentinţe penale definitive nu poate fi complinită de instanţa de apel, în
condiţiile în care aceasta a fost învestită doar cu soluţionarea apelului formulat de inculpat.
Cum singura cale de atac exercitată este cea a inculpatului, instanţa de apel nu poate efectua o
contopire legală a tuturor pedepselor aplicate acestuia întrucât i-ar crea o situaţie mai rea în
propria cale de atac, cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 418 alin. 1 Codul de
procedură penală. În consecinţă, trebuie menţinută doar dispoziţia de condamnare a
inculpatului la pedeapsa închisorii cu executare efectivă, astfel cum în mod corect a fost aplicată
de către prima instanţă, cu înlăturarea tuturor dispoziţiilor referitoare la contopirea acestuia cu
alte pedepse pentru infracţiuni concurente sau revocare a liberării condiţionate, inculpatul
având posibilitatea de a solicita pe cale separată contopirea tuturor pedepselor.
(Decizia penală nr. 728 din 05 septembrie 2018, dosarul nr. 5882/285/2016*)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 418 alin. 1 Codul de procedură penală
Hotărârea
Prin Sentinţa penală nr. 216 din 20 martie 2018 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi, în
dosar nr. .../285/2016*, s-a schimbat încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis
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în judecată inculpatul A., din infracţiunile de „furt”, prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal
(persoană vătămată B.) şi „furt”, faptă prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal (persoană
vătămată C.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 41 alin. 1 din Codul penal, în
infracţiunea de „furt”, prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 C. penal şi
art. 35 Cod penal, rap. la art. 5 Cod penal (două acte materiale, persoane vătămate fiind B. şi C.).
În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., inculpatul A. a fost condamnat pentru
comiterea infracţiunii de „furt”, prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal, cu aplic. art. 41 alin. 1
C. penal şi art. 35 Cod penal, rap. la art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare (două
acte materiale, persoane vătămate fiind B. şi C.).
S-a constatat că această faptă de furt era concurentă cu fapta pentru care inculpatul a
fost condamnat la o pedeapsă de 9 luni închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an, constând
în interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. penal, prin sentinţa penală
nr. 1678 din 18.12.2015 dată în dosarul .../211/2015 al Judecătoriei Cluj Napoca, def. prin
decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj .
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului
pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de 3 (trei) luni reprezentând 1/3
din cealaltă pedeapsă, inculpatul având de executat o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare şi
pedeapsa complementară de 1 an, constând în interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66
alin. 1 lit. a şi b C. penal.
S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 1678 din 18.12.2015 dată în dosarul nr. ...al
Judecătoriei Cluj Napoca, def. prin decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj a
fost revocat beneficiul liberării condiţionate dispuse prin sentinţa penală nr. 1638/2013 a
Judecătoriei Botoşani.
În baza art. 43 alin. 2 C. penal, s-a adăugat pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare la restul
rămas neexecutat de 666 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa
penală nr. 1219 din data de 20.06.2012 emisă de Judecătoria Botoşani, definitivă prin neapelare
la 05.07.2012, inculpatul având de executat o pedeapsă de 1 an, 3 luni şi 666 zile închisoare şi
pedeapsa complementară de 1 an, constând în interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66
alin. 1 lit. a şi b C. penal.
S-a dispus retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2213/2015 emis
de Judecătoria Cluj, urmând a se emite un nou mandat.
S-a luat act că persoana vătămată C. nu a avut pretenţii de natură civilă de la inculpat.
În baza art. 112 alin. 1 lit. a C. penal, s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul A.
a sumei de 75 lei sustrasă de la persoana vătămată C..
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, s-a admis acţiunea civilă a părţii civile B. şi, în consecinţă, inculpatul a
fost obligat să plătească părţii civile suma de 1200 lei despăgubiri civile.
În baza art. 274 C. procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească suma de 900
lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Suma de 520 lei cuvenită avocatului desemnat din oficiu
s-a dispus a fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Rădăuţi a reţinut următoarele :
Prin rechizitoriul nr. 501/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi s-a
dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., pentru comiterea infracţiunilor de „furt”, prev. de
art. 228 alin 1 din Codul penal (parte vătămată B.) şi „furt”, faptă prev. de art. 228 alin 1 din
Codul penal (parte vătămată C.), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 41 alin. 1 din
Codul penal.
S-a arătat în actul de sesizare a instanţei că la data de 03.02.2014, la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Rădăuţi a fost înregistrată plângerea persoanei vătămate B., care a reclamat
săvârşirea infracţiunii de furt în timp ce se afla în magazinul SC C. SRL de pe str. X din mun. E.
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Ulterior, la data de 27.03.2014, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a fost
înregistrată plângerea persoanei vătămate C., care a reclamat săvârşirea infracţiunii de furt în
timp ce se afla în magazinul SC D. SRL de pe str. X din centrul mun. C.
Cele două cauze au fost reunite, cercetările fiind efectuate în dosarul nr. 501/P/2014.
Cercetările penale au stabilit că, la data de 24.01.2014, în jurul orelor 11:14, persoana
vătămată C. s-a deplasat la magazinul aparţinând SC D. SRL, la punctul de lucru amplasat pe str.
X din centrul mun. E.., pentru a cumpăra produse din carne. Conform declaraţiei acestuia şi
înregistrărilor video ale sistemului de supraveghere, instalat în incinta magazinului, persoana
vătămată s-a aşezat la ora susmenţionată la rând, iar când a ajuns în dreptul casei de marcat, a
comandat 1 kg carne de porc. Pentru acest produs susnumitul a înmânat vânzătoarei suma de 100
lei, într-o bancnotă valorică exactă, primind rest suma de 75 lei, în mai multe bancnote de 10 lei,
50 lei şi 5 lei. A introdus restul de bani în buzunarul din stânga al hainei cu care era îmbrăcat,
moment în care inculpatul A., ce se postase cu câteva zeci de secunde mai înainte exact în
spatele părţii vătămate, (în jurul orelor 11.18) a introdus mâna stânga în buzunarul respectiv,
sustrăgându-i banii.
Imediat după acest episod inculpatul A. a părăsit magazinul, exact înainte ca şi partea
vătămată C. să plece din acel loc. Conform procesului verbal de vizionare a înregistrărilor video,
la care a fost anexată planşa foto, inculpatul A. a fost identificat fără dubiu ca fiind el autorul
acestei fapte. Partea vătămată, C., se constituie parte civilă în procesul penal împotriva
inculpatului cu suma de 75 lei.
În data de 29.01.2014, în jurul orelor 13.53, inculpatul A. a intrat în incinta aceluiaşi
magazin, respectiv SC D. SRL, de pe str. X. din centrul mun. E., rămânând într-o parte laterală a
încăperii, fără a se posta la rândul format în faţa casei de marcat. Partea vătămată B. s-a deplasat
la magazinul aparţinând SC D. SRL, pentru a cumpăra şi ea produse din carne.
Conform declaraţiei acesteia şi înregistrărilor video ale sistemului de supraveghere
instalat în incinta magazinului, partea vătămată B. s-a aşezat la orele 13.54.50, iar în spatele
acesteia s-a plasat inculpatul A. Douăzeci de secunde mai târziu inculpatul A. a fost surprins în
momentul când analiza cu atenţie poşeta părţii vătămate, pe care aceasta o ţinea pe umărul stâng,
iar după alte douăzeci de secunde (13.55.32) acesta s-a împins cu corpul său în persoana
vătămată, postată în faţa sa, i-a desfăcut cu ambele mâini fermoarul poşetei, sustrăgându-i
telefonul mobil marca Iphone 4. După circa 1 minut partea vătămată B. s-a întors şi l-a văzut pe
inculpat, postat în spatele său, reţinându-i cu această ocazie trăsăturile feţei. Imediat după acest
episod inculpatul A. a părăsit magazinul. Conform procesului verbal de vizionare a
înregistrărilor video, la care a fost anexată planşa foto, inculpatul A. a fost identificat fără dubiu
ca fiind şi de această dată autorul acestei fapte.
Prezenţa inculpatului A. în spatele inculpatul vătămate a fost sesizată şi de către
martorul F., care l-a recunoscut pe inculpat după trăsăturile fizionomice şi după îmbrăcămintea
purtată.
Situaţia de fapt expusă mai sus a fost susţinută de următoarele mijloace de probă:
reclamaţie B., declaraţii persoană vătămată B., declaraţii martor F., declaraţii martor G., (proces
verbal de prezentare pentru recun. după planşa foto, (procesul verbal de reconstituire a traseului,
procesul verbal de vizionare a înregistrărilor video, procesul-verbal de sesizare din oficiu,
declaraţie persoana vătămată C., procesele verbale de vizionare a înregistrărilor video, adresa
Casei Judeţene de Pensii, adresa Casei de Asigurări de Sănătate, adresa Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor, adresa OCPI, adresa A.J.O.F.M. Suceava, adresa ONRC, adresa ANAF,
procesele-verbale de căutare la domiciliu inculpat A., declaraţiile inculpatului A.
S-a apreciat că, în drept, faptele inculpatului A., constând în aceea că, în zilele de
24.01.2014 şi 29.01.2014, aflându-se pe timp de zi în incinta magazinului aparţinând SC D. SRL,
punct de lucru din str. X. din centrul municipiului E., a sustras în mod repetat bani şi un telefon
mobil din posesia părţilor vătămate B. şi C., profitând de neatenţia acestora, întrunesc elementele
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constitutive ale infracţiunii de, „furt”, prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal (parte vătămată B.)
şi „furt”, faptă prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal (parte vătămată C.), cu aplicarea art. 38
alin. 1 din Codul penal.
Întrucât inculpatul A. era recidivist fiind condamnat ultima dată în cursul anului 2012
tot pentru fapte de furt şi furt calificat. Susnumitul a fost eliberat condiţionat la data de
31.07.2013, după o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni, cu un rest de pedeapsă de 666 zile, în cauză
urmează a fi aplicate dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Codul penal.
Referitor la persoana inculpatului s-a arătat că chiar în cursul urmăririi penale a adoptat
o poziţie procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea infracţiunilor de care este acuzat.
Referitor la latura civilă s-a arătat că întrucât prejudiciul nu a fost recuperat, persoana
vătămată se constituie parte civilă în procesul penal contra inculpatului cu suma de 1200 lei.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 16.11.2016, iar prin
încheierea nr. 45 din data de 6 ianuarie 2017 a fost finalizată procedura în cameră preliminară
fiind constatată competenţa Judecătoriei Rădăuţi, legalitatea probelor şi actelor de urmărire
penală efectuate în cauză şi s-a dispus începerea judecăţii.
Prin sentinţa penală nr. 326 din 10 mai 2017 a Judecătoriei Rădăuţi inculpatul a fost
condamnat, după cum urmează :
- 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de, „furt”, prev. de art. 228 alin 1, din
Codul penal , cu aplic. art. 41 alin. 1 C. penal, persoană vătămată fiind B., domiciliată în ...
- 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de, „furt”, prev. de art. 228 alin 1, din
Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal, persoană vătămată fiind C., domiciliat .
S-a constatat că fapte de furt erau concurente cu cea pentru care inculpatul a fost
condamnat la o pedeapsă de 9 luni închisoare şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de
art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal prin sentinţa penală nr. 1678 din 18.12.2015 a Judecătoriei
Cluj Napoca, definitivă prin decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj .
În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa
cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă un spor de 11 (unsprezece) luni reprezentând 1/3
din totalul celorlalte pedepse, inculpatul având de executat o pedeapsă de 2 ani şi 11 luni
închisoare şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal.
S-a constatat că prin sentinţa penală nr. 1678/ 18.12.2015 a Judecătoriei Cluj Napoca,
def. prin decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj a fost revocat beneficiul
liberării condiţionate dispuse prin sentinţa penală nr. 1638/2013 a Judecătoriei Botoşani.
În baza art. 43 alin. 2 Cod penal, s-a adăugat pedeapsa de 2 ani şi 11 luni închisoare la
restul rămas neexecutat de 666 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin
sentinţa penală nr. 1219 din data de 20.06.2012 emisă de Judecătoria Botoşani, definitivă prin
neapelare la 05.07.2012, inculpatul având de executat o pedeapsă de 2 ani, 11 luni şi 666 zile
închisoare şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. penal .
A fost anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2213/2015 a Judecătoriei
Cluj şi s-a dispus emiterea unui nou mandat.
S-a luat act că persoana vătămată C. nu a avut pretenţii de natură civilă de la inculpat.
În baza art. 112 alin. 1 lit. a C. penal, s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul A.
a sumei de 75 lei sustrasă de la persoana vătămată C..
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, a fost admisă acţiunea civilă a părţii civile B., şi, în consecinţă, obligat
inculpatul să plătească părţii civile suma de 1200 lei despăgubiri civile.
În baza art. 274 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul să plătească suma de
900 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.
Prin decizia penală nr. din data de 2017 a Curţii de Apel Suceava, a fost admis apelul
formulat de inculpat, a fost desfiinţată sentinţa penală, iar cauza trimisă primei instanţe spre
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rejudecare, reţinându-se că nu au fost administrate probe, în condiţiile în care nu s-a putut reţine
că inculpatul nu ar fi contestat probele administrate în timpul urmăririi penale.
În consecinţă, cauza a fost reînregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 12
octombrie 2017.
Legal citat, inculpatul nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, fiind deţinut în
executarea unei pedepse privative de libertate în Ungaria, însă a solicitat ca judecata să se
desfăşoare în absenţa sa.
În prezenţa avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul aflat în stare de detenţie, au
fost audiaţi martorii din lucrări, inculpatul nesolicitând alte probe şi învederând instanţei că
regretă fapta şi că intenţionează să acopere prejudiciul civil produs prin fapta sa persoanelor
vătămate.
Aşadar, faţă de învinuirile ce i-au fost aduse, inculpatul şi-a recunoscut faptele, în
timpul urmăririi penale, atitudine care se deduce şi din înscrisurile înaintate instanţei.
Faptele inculpatului au fost probate şi prin înregistrările video ale sistemului de
supraveghere instalat în incinta magazinului, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, martorul G.
fiind martor asistent, iar martorul F. confirmând faptul că persoanei vătămate B. i s-a sustras un
telefon mobil din poşetă, martorul fiind de faţă când au fost vizionate înregistrările video ale
sistemului de supraveghere instalat în incinta magazinului, fiind identificat inculpatul, care a şi
fost recunoscut de persoana vătămată din planşele fotografice prezentate de organele de poliţie.
De asemenea, aceste probe s-au probat cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului.
Astfel, din analiza materialului probator, instanţa de fond a reţinut că au existat probe
certe din care a rezultat dincolo de orice îndoială rezonabilă că la data de 24.01.2014, în jurul
orelor 11:14, persoana vătămată C. se afla în incinta magazinul aparţinând SC D. SRL, la punctul
de lucru amplasat pe str. X. din centrul mun. E., pentru a cumpăra produse din carne.
Aşa cum a rezultat din înregistrările video ale sistemului de supraveghere instalat în
incinta magazinului, persoana vătămată s-a aşezat la rând, iar când a ajuns în dreptul casei de
marcat, a comandat produsele dorite. Pentru achitarea contravalorii acestora a înmânat
vânzătoarei suma de 100 lei, într-o bancnotă valorică exactă, primind rest suma de 75 lei, în mai
multe bancnote de 10 lei, 50 lei şi 5 lei. A introdus restul de bani în buzunarul din stânga al
hainei cu care era îmbrăcat, moment în care inculpatul A., ce se postase cu câteva zeci de
secunde mai înainte exact în spatele persoanei vătămate, (în jurul orelor 11.18) a introdus mâna
stânga în buzunarul respectiv, sustrăgându-i banii.
Imediat după acest episod inculpatul A. a părăsit magazinul, exact înainte ca şi partea
vătămată C. să plece din acel loc. Conform procesului-verbal de vizionare a înregistrărilor video,
la care a fost anexată planşa foto, inculpatul A. a fost identificat fără dubiu. De altfel, inculpatul
a recunoscut săvârşirea acestei expunând în declaraţia dată.
Cu privire la suma de 75 lei sustrasă de inculpat, persoana vătămată C. a arătat că se
constituie parte civilă în procesul penal.
În data de 29.01.2014, în jurul orelor 13.53, inculpatul A. a intrat în incinta aceluiaşi
magazin, respectiv SC D. SRL, rămânând în aşteptare într-o parte laterală a încăperii, fără a se
posta la rândul format în faţa casei de marcat. Persoana vătămată B. s-a deplasat la magazinul
aparţinând SC D. SRL, pentru a cumpăra produse din carne.
Aşa cum a rezultat din înregistrările video ale sistemului de supraveghere instalat în
incinta magazinului, persoana vătămată B. s-a aşezat la orele 13:54.50 iar în spatele acesteia s-a
plasat inculpatul A. Douăzeci de secunde mai târziu inculpatul A. a fost surprins în momentul
când analiza cu atenţie poşeta părţii vătămate, pe care aceasta o ţinea pe umărul stâng, iar după
alte douăzeci de secunde (13.55.32) acesta s-a împins cu corpul său în persoana vătămată,
postată în faţa sa, i-a desfăcut cu ambele mâini fermoarul poşetei, sustrăgându-i telefonul mobil
marca Iphone 4. După circa 1 minut persoana vătămată B. s-a întors şi l-a văzut pe inculpat,
postat în spatele său, reţinându-i cu această ocazie trăsăturile feţei. Imediat după acest episod
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inculpatul A. a părăsit magazinul. S-a recurs la procedeul probator al recunoaşterii după
fotografie, ocazie cu care persoana vătămată l-a recunoscut fără dubiu pe inculpat ca fiind
persoana care i-a furat telefonul mobil aspectele fiind consemnate în procesul-verbal încheiat cu
această ocazie şi surprins în planşele foto (filele 28-36 dosar de urmărire penală).
Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul A. a recunoscut fapta comisă în dauna
persoanei vătămate B. precizând că Iphone-ul sustras de la persoana vătămată l-a vândut în
aceeaşi unei persoane necunoscute cu suma de 200 lei şi că despăgubi persoana vătămată
achitându-i contravaloarea bunului furat (filele 76-77 dosar de urmărire penală).
Faţă de cele expuse anterior, instanţa de fond a concluzionat că în zilele de 24.01.2014
şi 29.01.2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în timp ce afla în incinta magazinului
aparţinând SC D. SRL, a sustras de la persoana vătămată C. suma de 75 lei, iar de la persoana
vătămată B. un Iphone 4, profitând de neatenţia acestora.
În consecinţă, situaţia de fapt expusă şi-a găsit corespondentul în disp. art. 228 Cod
penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal, faptele fiind comise în formă continuată, motiv pentru care
instanţa de fond a schimbat încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care a fost trimis în
judecată inculpatul, în sensul că nu se reţine concursul de infracţiuni, fiind aplicabile dispoziţiile
art. 35 Cod penal, privind infracţiunea continuată.
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.
Astfel, elementul material s-a realizat prin acţiunea de luare fără drept din posesia
persoanei vătămate C. a sumei de 75 lei iar din posesia persoanei vătămate B.a unui telefon
Iphone 4, în scopul însuşirii pe nedrept. Prin această acţiune s-a produs o diminuare a
patrimoniilor persoanelor vătămate reprezentând urmarea imediată a acţiunii ilicite, iar între
acţiunile de luare şi urmările imediate există legătură de cauzalitate dovedită de probele
administrate în cauză.
Sub aspectul laturii subiective, elementul subiectiv a îmbrăcat forma intenţiei directe
calificate prin scop, aşa cum este aceasta definită de art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpatul a
prevăzut rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptelor.
Faţă de cele expuse anterior, întrucât sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 396 alin. 2
C. procedură penală, în sensul că a rezultat dincolo de orice îndoială rezonabilă că infracţiunile
pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite
cu intenţie de către inculpat, se va dispune condamnarea acestuia.
La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată 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;
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Având în vedere vârsta inculpatului, gravitatea faptelor și a urmărilor produse,
modalitatea de săvârşire, inculpatul având o adevărată strategie de luarea a bunurilor în timp ce
persoanele sunt atente la cumpărături, orientându-se spre persoane vulnerabile – femei şi
persoane vârstnice, împrejurarea că inculpatul nu este infractor prima, acesta suferind multiple
condamnări pentru fapte de aceeaşi natură, prezentele fapte fiind comise în stare de recidivă, aşa
cum a rezultat din fişa de cazier judiciar, atitudinea de recunoaştere şi disponibilitatea de
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reparare a prejudiciului cauzat, instanţa de fond a apreciat că pedeapsa care corespunde gradului
de pericol prezentat de faptă.
Deşi faptele au fost comise sub imperiul legii vechi, având în vedere că prin recalificare
faptele se încadrează în disp. art. 209 Cod penal din 1969 iar limitele de pedeapsă sunt cuprinse
între 3 şi 15 ani, comparativ cu dispoziţiile art. 228 Cod penal în vigoare potrivit cărora pedeapsa
este între 6 luni şi 3 ani sau amendă, chiar şi prin aplicarea dispoziţiilor privind sancţionarea
recidivei, s-a apreciat că legea penală mai favorabilă este Codul penal în vigoare.
Cu privire la antecedenţa penală, instanţa de fond a constatat că prezentele fapte de furt
sunt concurente cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 9 luni închisoare
şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal prin sentinţa
penală nr. 1678 din 18.12.2015 dată în dosarul ..../211/2015 a Judecătoriei Cluj Napoca, def. prin
decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj.
În consecinţă, s-a făcut aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal – art. 39 alin. 1 lit. b Cod
penal şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care s-a adăugat un
spor de 3 (trei) luni reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, inculpatul având de executat o
pedeapsă de 1 ani şi 3 luni închisoare şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66
alin. 1 lit. a şi b Cod penal.
Instanţa de fond a constatat că prin sentinţa penală nr. 1678 din 18.12.2015 dată în
dosarul nr. .../211/2015 a Judecătoriei Cluj Napoca, def. prin decizia penală nr. 563 din
14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj a fost revocat beneficiul liberării condiţionate dispuse prin
sentinţa penală nr. 1638/2013 a Judecătoriei Botoşani.
În consecinţă, în baza art. 43 alin. 2 Cod penal, s-a adăugat pedeapsa de 1 ani şi 3 luni
închisoare la restul rămas neexecutat de 666 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare
stabilită prin sentinţa penală nr. 1219 din data de 20.06.2012 emisă de Judecătoria Botoşani,
definitivă prin neapelare la 05.07.2012, inculpatul având de executat o pedeapsă de 1 ani, 3 luni
şi 666 zile închisoare şi 1 an interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b
Cod penal.
S-a impus, totodată, retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr.
2213/2015 a Judecătoriei Cluj, urmând a se emite un nou mandat.
Sub aspectul laturii civile în privinţa infracţiunii de furt în dauna persoanei vătămate C.
având în vedere că, deşi iniţial s-a constituit parte civilă în cauză, la termenul de judecată din 02
martie 2017, partea civilă a precizat că nu mai are niciun fel de pretenţii de la inculpat, instanţa
de fond a luat act de acest aspect, iar în baza art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal a dispus confiscare
specială de la inculpatul A. a sumei de 75 lei sustrasă de la persoana vătămată C..
În ceea ce priveşte acţiunea civilă alăturată celei penale de B. prin constituirea ca parte
civilă, în baza art. 19, 20, 25, art. 393 alin. 3 şi 397 din Noul Cod de procedură penală, rap. la art.
1357 Codul civil, instanţa de fond a admis-o şi, în consecinţă, l-a obligat pe inculpat să plătească
părţii civile suma de 1200 lei despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea Iphone-ul sustras.
Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 1357 Cod civil „cel care
cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.
Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă”.
Din textul anterior menţionat, s-au desprins elementele răspunderii civile delictuale şi
anume: fapta ilicită comisă cu vinovăţie, existenţa unui prejudiciu cauzat prin aceasta şi legătura
de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită.
Prin acţiunea de luare fără drept a telefonului părţii civile B. şi valorificarea ulterioară a
acestuia inculpatul a cauzat în mod cert un prejudiciu, între cele două elemente existând legătură
de cauzalitate, inculpatul acţionând cu intenţia directă de a prejudicia partea civilă.
Instanţa de fond a mai reţinut că inculpatul A., în declaraţiile date atât în cursul
urmăririi penale, cât şi prin înscrisul înaintat instanţei nu a contestat valoarea prejudiciului şi s-a
angajat să îl repare.
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În baza art. 274 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească suma de
900 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Suma de 520 lei cuvenită avocatului desemnat din
oficiu, conform delegaţiei nr. 78/16.03.2017 va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a formulat apel inculpatul A., pe care nu
l-a motivat în scris, dar a fost susținut oral în fața instanței de control, de către avocatul desemnat
din oficiu solicitând redozarea cuantumului pedepsei ţinând seama de faptul că inculpatul judecat
a solicitat să fie judecat după procedura în cazul recunoașterii învinuirii. Motivele susținute oral
de avocat au fost consemnate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii.
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 şi art. 420 Cod procedură
penală, Curtea a constatat că acesta 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 A. a comis fapta dedusă
judecăţii în împrejurările reţinute de prima instanţă şi arătate în considerentele sentinţei penale
apelate, vinovăţia sa fiind în mod corect stabilită.
Astfel, din întregul material probator administrat în cauză rezultă că fapta inculpatului
A., constând în aceea că, în zilele de 24.01.2014 şi 29.01.2014, aflându-se pe timp de zi în
incinta magazinului aparţinând SC D. SRL, punct de lucru din str. X. din centrul munic. E., a
sustras în mod repetat bani şi un telefon mobil din posesia părţilor vătămate B. şi C., profitând de
neatenţia acestora, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt” în formă
continuată, prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Codul
penal (persoane vătămate B. şi C.)
Instanţa de fond a reţinut în mod corect că săvârșirea faptei a avut loc în stare de recidivă
postcondamnatorie, conform dispozițiilor art. 41 alin. 1 Cod penal întrucât inculpatul a săvârşit
infracţiunea prev. de art. 228 alin 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 Codul
penal, după rămânerea definitivă a pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin
Sp.1219/2012 a Judecătoriei Botoşani şi anterior considerării ca executată a acestei pedepse
(restul rămas de executat fiind de 666 zile).
De asemenea, prima instanţă a individualizat în mod corespunzător cuantumul pedepsei
aplicate inculpatului, cu luarea în considerare a tuturor criteriilor prevăzute de art. 74 Codul
penal (şi în mod special antecedentele penale ale acestuia), astfel că pedeapsa de 1 an închisoare
corespunde gravităţii faptelor săvârşite şi nu se impune reducerea acesteia.
S-a apreciat că apelul declarat de către inculpat este însă întemeiat în ceea ce priveşte
contopirea pedepsei aplicate cu pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată prin Sp.1678/2015 a
Judecătoriei Cluj, definitivă prin Dp.563/14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj. Astfel, la data
pronunţării sentinţei de către instanţa de fond, 20.03.2018, era deja definitivă Sp.544/2017 a
Judecătoriei Rădăuţi, în baza căreia mandatul emis de Judecătoria Cluj în baza Sp.1678/2015
fusese deja anulat, iar inculpatul executa în mod distinct această pedeapsă cât şi restul de 666 zile
ca urmare a revocării liberării condiţionate a restului de pedeapsă rămas din Sp.1219/2012 a
Judecătoriei Botoşani. În consecinţă, în vederea efectuării unei contopiri legale şi temeinice
prima instanţă ar fi trebuit să ia în considerare toate aceste hotărâri judecătoreşti, definitive de
altfel la data pronunţării de către instanţa de fond. Or, cum în prezenta cauză singura cale de atac
exercitată este cea a inculpatului, Curtea a reţinut că nu poate efectua o contopire legală a tuturor
pedepselor aplicate acestuia întrucât i-ar crea o situaţie mai rea în propria cale de atac, cu
încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 418 alin. 1 Cod procedură penală.
În consecinţă, a fost menţinută doar dispoziţia de condamnare a inculpatului la pedeapsa
închisorii cu executare efectivă, astfel cum în mod corect a fost aplicată de către prima instanţă,
cu înlăturarea tuturor dispoziţiilor referitoare la contopirea cu alte pedepse pentru infracţiuni
concurente sau revocare a liberării condiţionate (care de altfel a şi fost dispusă definitiv anterior),
inculpatul având posibilitatea de a solicita pe cale separată contopirea tuturor pedepselor.
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Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură
penală a admis apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinței penale nr. 216/20.03.2018
pronunțată de Judecătoria Rădăuți, a desfiinţat în parte sentința penală sus menționată și, în
rejudecare, a înlăturat din sentința penală apelată următoarele dispoziții:
„Constată că prezenta faptă de furt este concurentă cu cea pentru care inculpatul a fost
condamnat la o pedeapsă de 9 luni închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an, constând în
interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. penal, prin sentinţa penală
nr. 1678 din 18.12.2015 dată în dosarul .../211/2015 al Judecătoriei Cluj Napoca, def. prin
decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj .
În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C. penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai
grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de 3 luni reprezentând 1/3 din cealaltă
pedeapsă, inculpatul având de executat o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare şi pedeapsa
complementară de 1 an, constând în interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.
a şi b C. penal.
Constată că prin sentinţa penală nr. 1678 din 18.12.2015 a Judecătoriei Cluj Napoca,
def. prin decizia penală nr. 563 din 14.04.2016 a Curţii de Apel Cluj a fost revocat beneficiul
liberării condiţionate dispuse prin sentinţa penală nr. 1638/2013 a Judecătoriei Botoşani.
În baza art. 43 alin. 2 C. penal, adaugă pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare la restul
rămas neexecutat de 666 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa
penală nr. 1219 din data de 20.06.2012 emisă de Judecătoria Botoşani, definitivă prin neapelare
la 05.07.2012, inculpatul având de executat o pedeapsă de 1 an, 3 luni şi 666 zile închisoare şi
pedeapsa complementară de 1 an, constând în interdicţia exercitării drepturilor prev. de art. 66
alin. 1 lit. a şi b C. penal.
Dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2213/2015 emis de
Judecătoria Cluj, urmând a se emite un nou mandat.”
Totodată a menţinut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu sunt în
contradicție cu prezenta sentință.
12. Împăcarea părţilor
consimţământului de împăcare.

în

procesul

penal.

Condiţii

pentru

valabilitatea

Rezumat:
Conform art. 159 alin. 1-3 C.pen. împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în
mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres, şi are drept
consecinţă înlăturarea răspunderii penale şi stingerea acţiunii civile, producând însă efecte
numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi numai dacă are loc până la citirea
actului de sesizare a instanţei.
Nu este de esenţa împăcării manifestarea simultană a voinței părţilor, ci doar existenţa
simultană a unor manifestări de voinţă valabil exprimate. Împăcarea trebuie să fie un acord de
voință total, necondiționat și definitiv intervenit între inculpat și persoana vătămată. Împăcarea
este un act de voință bilateral sau, cum este în speță, multilateral, ceea ce înseamnă că pentru a
produce efecte juridice fiecare dintre părțile implicate trebuie să își exprime un consimțământ
valabil de împăcare.
Cum la instanța de fond atât persoana vătămată, care a fost prezentă la instanță, cât și
inculpații și-au manifestat voința în termenul legal, de a pune capăt conflictului și de a renunța
la continuarea procesului penal, în mod greșit instanța de fond a condiționat încetarea
procesului penal de acordul părților cu privire la persoana care va suporta plata cheltuielilor
judiciare avansate de stat.
(Decizia nr. 749 din 14 septembrie 2018, dosar 679/222/2017)
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Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 134 din data de 04.06.2018 pronunţată de Judecătoria Dorohoi,
inculpaţii A. şi B. au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 228 alin. l, 229
alin. l lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 teza I Cod de procedură penală,
la pedepse de câte 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare fiecare.
A fost dedusă din pedeapsa aplicată inculpatului A. perioada reţinerii şi arestului la
domiciliu, începând cu data de 15 februarie - 10 martie 2017, inclusiv.
În baza disp. art. 91 C. pen. a fost suspendată executarea pedepselor sub supraveghere şi
s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.
Au fost încredinţate măsurile de supraveghere Serviciului de Probaţiune Botoşani.
În baza art. 93 alin. 1 C. pen. fiecare inculpat a fost obligat ca, pe durata termenului de
supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani, 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 baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., s-a impus ambilor inculpaţi să frecventeze unul dintre
programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în
colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 C. pen. pe parcursul termenului de supraveghere, fiecare inculpat
urmează a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei C.
sau în cadrul Primăriei Comunei D., pe o perioadă de 80 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 C. pen. s-a atras atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 96 C. pen.
În baza art. 274 alin. 2 din Codul de procedură penală, fiecare inculpat a fost obligat la
plata către stat a sumei de câte 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care câte 360 lei
pentru avocații desemnați din oficiu urmează a fi înaintate din fondurile Ministerului Justiţiei
către Baroul Botoşani, pentru avocat Z.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut că, în noaptea de
01/02.09.2016, în jurul orei 24.00, după ce au consumat mai multe băuturi alcoolice într-un bar
din localitate, inculpaţii, s-au deplasat la locuinţa persoanei vătămate E. şi, de comun acord, au
pătruns în curte prin escaladarea gardului împrejmuitor din spatele locuinţei, iar din interiorul
unei anexe gospodăreşti asigurată cu un zăvor, au sustras o bormaşină de culoare albastră marca
Bosch, un flex marca Einchel, o drujbă Stihl 230 şi un harnaşament pentru cal.
Ulterior, inculpatul B. a vândut bormaşina şi flex-ul martorului F. din com. C. în
schimbul sumei de 130 lei, drujba şi harnaşamentul pentru cal le-a vândut unor persoane
necunoscute, în schimbul sumei de 70 lei, iar sumele de bani obţinute le-au împărţit între ei.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Dorohoi criticând-o pentru nelegalitate, întrucât instanţa de fond trebuia să dispună
aplicarea disp. art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 lit. g Cod procedură penală, respectiv încetarea
procesului penal, întrucât, în termen legal, persoana vătămată E. şi-a manifestat disponibilitatea
de a se împăca cu inculpații. De asemenea, inculpaţilor A. şi B. nu li s-a dat cuvântul pentru a-și
manifesta voinţa în sensul arătat de persoana vătămată.
În motivarea solicitării, procurorul a arătat că la termenul de judecată din data de
25.05.2017 la dosarul cauzei a fost depusă declaraţia notarială autentificată prin încheierea nr.
606 din data de 02.05.2017 a persoanei vătămate E. prin care aceasta a arătat că îşi retrage
plângerea faţă de inculpaţii A. şi B..
Având în vedere că pentru infracţiunea de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 lit. b, art.
229 alin. 1 lit. b Cod penal, procesul penal poate înceta ca urmare a împăcării intervenite între
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persoana vătămată și inculpați, cauza a fost amânată pentru ca persoana vătămată să se prezinte
în instanţă pentru a-şi preciza poziţia procesuală, în cauză neoperând retragerea plângerii.
La următorul termen de judecată s-a prezentat persoana vătămată E., care a declarat că nu
cunoaşte diferenţa dintre retragerea plângerii şi împăcare, însă a precizat că înţelege să se împace
cu inculpații. Astfel, manifestarea de voinţă a acesteia a fost expusă înainte de citirea actului de
sesizare.
La data de 10.10.2017 la dosar s-a comunicat o citaţie din care a reieşit că persoana
vătămată E. a decedat.
În cauză au fost acordate mai multe termene de judecată instanța dorind să lămurească
dacă inculpații vor plăti integral cheltuielile judiciare.
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 întemeiat, pentru următoarele considerente:
Inculpații A. și B.au fost trimiși în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat,
prev. de art. 228 alin. (l), 229 alin. (l) lit. b, alin. (2) lit. b) Cod penal, constând în aceea că, în
noaptea de 01/02.09.2016, au pătruns în interiorul unei anexe gospodărești aparținând persoanei
vătămate E. de unde au sustras o bormaşină, un flex, o drujbă şi un harnaşament pentru cal,
cauzându-i un prejudiciu în valoare de 1500 lei.
Potrivit art. 231 alin. 2 Cod penal în cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin.1,
alin. 2 lit. b, c Cod penal împăcarea înlătură răspunderea penală.
Curtea, făcând o analiză proprie a lucrărilor dosarului, a reținut că, la termenul de
judecată din data de 25.05.2017, la dosarul cauzei a fost depusă declaraţia persoanei vătămate E.,
autentificată prin încheierea nr. 606 din data de 02.05.2017, prin care aceasta a arătat că îşi
retrage plângerea faţă de inculpaţii A. şi B.. La acest termen, apărătorul inculpaților a solicitat
amânarea cauzei pentru a fi chemată în instanță persoana vătămată și a-și exprima poziția
procesuală față de continuarea procesului penal, întrucât inculpații doresc să se împace cu
aceasta. La termenul de judecată din 22.06.2017, fiind citată pentru a face precizări în legătură cu
manifestarea de voință exprimată, persoanei vătămate i s-a luat o declaraţie arătând că nu
cunoaşte diferența dintre retragerea plângerii şi împăcare, dar, în concret, a înţeles să-i ierte pe
inculpați, împăcându-se cu ei. De asemenea, persoana vătămată a precizat că a fost despăgubită.
La acelaşi termen de judecată au fost prezenţi în instanță şi inculpaţii, însă instanța a omis
să îi întrebe dacă sunt de acord să se împace cu persoana vătămată, stabilind un nou termen de
judecată pentru ca aceștia să se pună de acord cu privire la cine va suporta cheltuielile judiciare
către stat.
În fața instanței de apel, inculpaţii A. şi B. precizează că la termenul de judecată
22.06.2017 au fost de acord cu împăcarea, însă judecătorul fondului le-a adus la cunoştinţă faptul
că nu s-au înțeles și cu privire la suportarea cheltuielilor judiciare avansate de stat, acordându-le
termen în acest sens.
Conform art. 159 alin. 1-3 Cod penal împăcarea poate interveni în cazul în care punerea
în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres, şi are drept
consecinţă înlăturarea răspunderii penale şi stingerea acţiunii civile, producând însă efecte numai
cu privire la persoanele între care a intervenit şi numai dacă are loc până la citirea actului de
sesizare a instanţei.
Curtea a reţinut că nu este de esenţa împăcării manifestarea simultană a părţilor, ci doar
existenţa simultană a unor manifestări de voinţă valabil exprimate. Împăcarea trebuie să fie un
acord de voință total, necondiționat și definitiv intervenit între inculpat și persoana vătămată.
Împăcarea este un act de voință bilateral sau, cum este în speță, multilateral, ceea ce înseamnă că
pentru a produce efecte juridice fiecare dintre părțile implicate trebuie să își exprime un
consimțământ valabil de împăcare.
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Cum la instanța de fond atât persoana vătămată, care a fost prezentă la instanță, cât și
inculpații și-au manifestat voința în termenul legal, de a pune capăt conflictului și de a renunța la
continuarea procesului penal, în mod greșit instanța de fond a condiționat încetarea procesului
penal de acordul părților cu privire la persoana care va suporta plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat.
Aceasta întrucât potrivit dispozițiilor art. 275 pct. 2 lit. d Cod de procedură penală, în caz
de împăcare, cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de către inculpat și persoana
vătămată, aceste dispoziții neputând face obiectul unui acord de voință sau de mediere de care
instanța să ia act prin hotărâre.
Potrivit art. 16 alin.1 lit. g teza a II-a Cod procedură penală „acţiunea penală nu poate fi
pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă a intervenit
împăcarea, cu consecința prev. de art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, respectiv încetarea
procesului penal.
Având în vedere infracţiunea pentru care fiecare dintre inculpaţii anterior menţionaţi a
fost trimiși în judecată, respectiv de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 lit. b, art. 229 alin. 1 lit.
b Cod penal, manifestarea de voinţă a părţilor, exprimată neîndoielnic în şedinţă publică, precum
şi dispoziţiile legale expuse mai sus, Curtea a constatat că împăcarea părţilor a fost totală şi
necondiţionată, persoana vătămată arătând că nu mai are nicio pretenţie faţă de inculpaţi, context
în care, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală a admis apelul declarat de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Dorohoi şi, în rejudecare, în baza art. 396 alin. 1, 6 rap. la art. 16 alin. 1
lit. g) Cod procedură penală a încetat procesul penal pornit împotriva inculpaților A. și B. (…)
13. Imposibilitatea reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d
Cod penală în cazul infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr.
86/2006
Rezumat:
Infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 face parte
din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României fiind exceptată de la
posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal referitoare
la acoperirea integrală a prejudiciului în cursul urmăririi penale. Obiectul juridic al infracţiunii
de contrabandă prev. de dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 este unul complex,
fiind apărate atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate
bugetului consolidat al statului, cât şi regimul frontierei de stat. Această împrejurare a fost
statuată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul considerentelor deciziei nr.
32/2015 dată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală.
(Decizia penală nr. 913 din 24.10.2018 , dosar nr. 296/206/2018)
Dispoziţii legale aplicabile: art.270 alin.3 Legea nr.86/2006, art.75 alin.1 lit.d Cod penal
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 106 din data de 12.07.2018 pronunţată de Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc, în baza art. 396 alin. 2 şi 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul
A., la pedepsele de :
- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270
alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (fapta din 30.04.2017).
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 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
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funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa
în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.
În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 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, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 65
alin. 3 Cod penal.
- 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270
alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (fapta din 27.08.2017).
În baza art. 67 alin. 2 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 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, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa
în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.
În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 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, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 65
alin. 3 Cod penal.
S-a constatat că faptele din prezenta cauză sunt săvârşite în condiţiile concursului real de
infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal şi în temeiul art. 38 alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1
lit. b) Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor principale mai sus aplicate inculpatului,
urmând ca în final inculpatul A. să execute 1 (unu) an 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare.
Alături de pedeapsa principală rezultantă, potrivit art. 45 alin. 3 lit. a rap. la art. 67 alin. 1
Cod penal s-a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 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, pe o durată de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68
alin. 1 lit. c Cod penal.
Potrivit art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) şi 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat
inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1
lit. a şi b Cod penal, pedeapsă ce se va executa în condiţiile 45 alin. 5 Cod penal.
În baza articolului 91 Cod penal, a fost suspendată executarea sub supraveghere a
pedepsei principale şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 Cod penal.
În baza articolului 93 alineatul 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 Probațiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de
probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice
deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice
informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus inculpatului să frecventeze unul din
programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune sau organizate în
colaborare cu instituții din comunitate, program apreciat ca adecvat de către acest serviciu de
probațiune;
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, a fost obligat inculpatul ca pe parcursul termenului de
supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei
Municipiului.. sau în cadrul Primăriei Municipiului.., pe o perioadă de 60 de zile, consilierul de
probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la
care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca.
În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras atenția inculpatului că nerespectarea cu rea71
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credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre ori
săvârșirea unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere au drept consecință
revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 96 Codul penal.
S-a constatat că prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice, în numele şi pentru Direcţia Regională Vamală a fost achitat integral.
În temeiul art.112 lit. f) Cod penal, s-a dispus confiscarea de la A. a cantităţii a cantităţii
de: 103 pachete ţigarete marca MARBLE, fără timbre fiscale, de provenienţă Duty Free, fiecare
pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; 81 pachete ţigarete marca Rothmans, cu timbre de accizare
de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; a 5 sticle plastic a 2
litri/sticlă având în conţinut un lichid reprezentând amestec de alcool etilic şi apă, cu concentraţia
alcoolică de 35,26% vol. alc., toate depuse la camera de corpuri delicte cu dovezile nr.
183534/08.05.2017, nr. 183588/05.09.2017, nr. 183580/28.08.2017.
În baza art. 274 alin. 1 Cod proc. penală, a fost obligat inculpatul A. la cheltuieli judiciare
către stat în cuantum de 800 lei, din care suma de 400 lei aferentă fazei de urmărire penală.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 451/137/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., cercetat în stare de libertate, sub
aspectul săvârşirii a două infracţiuni de contrabandă, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 270 alin.
3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, reţinându-se
în sarcina sa că la data de 30.04.2017 a fost identificat în piaţa B, în timp ce deţinea 95 pachete
de ţigări de provenienţă extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu
miros de băutură alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 a fost identificat în
piaţa B., în timp ce deţinea 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fară etichete de
accizare, cunoscând faptul că bunurile provin din acte de contrabandă.
Probele pe care s-a întemeiat trimiterea în judecată au constat în: declaraţie de inculpat;
declaraţie de suspect; procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 30.04.2017; proces verbal
de cercetare la faţa locului din data de 30.04.2017; adresa ... Direcţiei Regionale Vamale;
raportul de expertiză criminalistică nr. 602513 din 01.09.2017 întocmit de Institutul Naţional de
Criminalistică; adresa 73696 din 20.10.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 27.08.2019; procesul verbal de cercetare la faţa
locului din data de 27.08.2017; adresa ... a Direcţiei Regionale Vamale; dovezile de predare a
bunurilor la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului D.
Dosarul a parcurs procedura de cameră preliminară, nefiind invocate cereri sau excepţii,
motiv pentru care prin încheierea nr. 86/29.03.2018, judecătorul de cameră preliminară de la
prima instanţă a dispus începerea judecăţii în cauză.
În faza de judecată, la primul termen cu procedura legal îndeplinită şi cauza în stare de
judecată, instanţa de fond a dat citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată şi i-a adus
la cunoştinţă inculpatului A. în ce constă învinuirea ce i se aduce şi încadrarea juridică a acesteia,
precum şi dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, privind procedura abreviată a
recunoaşterii vinovăţiei.
La acelaşi termen de judecată, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul A.
a declarat că înţelege să se prevaleze de dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală,
arătând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare, solicitând ca judecata să se
facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte,
şi a înscrisurilor prezentate de părţi.
Instanţa de fond a procedat la ascultarea inculpatului în acest sens, potrivit art. 375 Cod
procedură penală şi, luând concluziile procurorului şi ale apărătorului inculpatului, a apreciat că
sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii în cazul recunoaşterii vinovăţiei.
Inculpatul a depus înscrisuri în circumstanţiere.
Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de fapt:
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1. Fapta din data de 30.04.2017.
La data de 30.04.2017 organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală C.
s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în aceea că la
aceeaşi dată, în jurul orei 10,00, A. din mun. E., a fost identificat în Piaţa B. în timp ce deţinea în
autoutilitara marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare SV-31-MOS, ţigări de provenienţă
extracomunitară şi mai multe recipiente din plastic, de 2 litri, cu conţinut incolor şi miros de
băutură alcoolică, fară etichete de accizare.
Cu ocazia inventarierii acestor bunuri au fost identificate 40 (patruzeci) pachete ţigarete
marca Rothmans, cu timbre fiscale de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi
ţigarete, 55 (cincizeci şi cinci) pachete ţigarete marca Marble, fară timbre fiscale, de provenienţă
Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete şi 5 (cinci) sticle plastic a 2 litri/sticlă cu
lichid incolor, fară timbre de accizare, despre care inculpatul A. a declarat că ar conţine ţuică cu
o concentraţie de aproximativ 30 grade.
Bunurile identificate au fost ridicate şi predate la camera de corpuri delicte a Poliţiei
municipiului D..
Fiind audiat, inculpatul A. a declarat că în data de 28.04.2017 s-a deplasat singur în
bazarul ... de unde a achiziţionat de la o persoană de sex feminin, pe care o cunoştea doar din
vedere, 10 cartuşe de ţigări de provenienţă Ucraina şi Dutty Free, pe care a plătit suma de 550 de
lei, cu intenţia de a le revinde în piaţa din B..
În data de 30.04.2017, în jurul orei 07,30, inculpatul A. a plecat de la E. împreună cu
mama sa cu autoutilitara marca Mercedes cu nr. de înmatriculare SV-31-...., spre B., la volan
aflându-se el. Acesta a menţionat că înainte de a pleca a pus în maşină cele 10 cartuşe de ţigări şi
mai multe peturi de 2 litri cu ţuică, cu intenţia de a le vinde în piaţa B., fără a-i spune mamei sale
despre ţigările şi ţuica pe care le-a depozitat în maşină.
Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F. - Direcţia Regională Vamală Iaşi, care prin adresa
nr. ISR_DRV/BRV/6452/12.05.2017 a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal
cu suma de 1082 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, datorate pentru
ţigările în cauză.
Cu privire la lichidul incolor aflat în cele 5 pet-uri ridicate de la inculpatul A., s-a solicitat
Institutului Naţional de Criminalistică efectuarea unei expertize criminalistice fizico-chimice, iar
din cuprinsul raportului de expertiză nr. ../01.09.2017 a rezultat faptul că lichidul respectiv este
un amestec de alcool etilic şi apă, cu concentraţia alcoolică de 35,26 % vol. alc.
Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F. - Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice,
care prin adresa nr. 73696/20.10.2017 a comunicat că prejudiciul calculat reprezentând accize
pentru cantitatea de alcool etilic este în sumă de 117 lei.
2. Fapta din data de 27.08.2017.
La data de 27.08.2017 organele de cercetare penală din cadrul Secţiei 14 Poliţie Rurală C.
s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în aceea că la
data de 27.08.2017, în jurul orei 11,50, A. din mun. E., a fost identificat în Piaţa B. în timp ce
deţinea în autoutilitara marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare SV-31-MOS, ţigări de
provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare.
Cu ocazia inventarierii acestor bunuri au fost identificate 41 (patruzeci şi unu) pachete
ţigarete marca Rothmans, cu timbre de accizare de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând
20 bucăţi ţigarete şi 48 (patruzeci şi opt) pachete ţigarete marca Marble, fără timbre de accizare,
de provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete. Bunurile identificate au
fost ridicate şi predate la camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. D.
Fiind audiat, inculpatul A. a declarat că în data de 25.08.2017 s-a deplasat singur în
bazarul .. de unde a achiziţionat de la o persoană de sex feminin, pe care o cunoștea doar din
vedere, 10 cartuşe de ţigări de provenienţă Ucraina şi Dutty Free, pe care a plătit suma de 550 de
lei, cu intenţia de a le revinde în piaţa din B..
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În data de 27.08.2017, în jurul orei 07,30, inculpatul A. a plecat de la E. împreună cu
mama sa cu autoutilitara marca .. cu nr. de înmatriculare ..., spre B., la volan aflându-se el.
Acesta a menţionat că înainte de a pleca a pus în maşină cele 10 cartuşe de ţigări, cu intenţia de a
le vinde în piaţa B. fără a-i spune mamei sale despre ţigările pe care le-a depozitat în maşină.
Ulterior, în aceiaşi zi, în jurul orei 11,50, a fost identificat de către organele de poliţie,
care au ridicat bunurile în vederea continuării cercetărilor.
Au fost solicitate relaţii de la A.N.A.F.- Direcţia Regională Vamală, care prin adresa nr.
... a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 1025 lei, reprezentând
contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, datorate pentru ţigările în cauză.
Cu ocazia audierii, în cursul urmăririi penale, inculpatul A. a recunoscut săvârşirea celor
două infracţiuni reţinute în sarcina sa. Inculpatul a achitat în totalitate prejudiciul creat prin
săvârşirea infracţiunilor.
Analizând probele administrate în cauză – respectiv procesele verbale de sesizare din
oficiu, cu adresele Direcţiei Regionale Vamale, adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Suceava, precum şi cu raportul de expertiză criminalistică nr. 602513 din 01.09.2017
întocmit de Institutul Naţional de Criminalistică şi declaraţiile inculpatului, s-a constatat că
vinovăţia inculpatului A. a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă
În drept, s-a apreciat că faptele inculpatului A., constând în aceea că la data de
30.04.2017, în timp ce se afla în piaţa B., a deţinut 95 pachete de ţigări de provenienţă
extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu miros de băutură
alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 în timp ce se afla în piaţa B., a
deţinut 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare, cunoscând
faptul că bunurile provin din acte de contrabandă, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunilor de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu
aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa de fond a constatat că
faptele pentru care a fost trimis în judecată există, au fost săvârşite de inculpat şi constituie
infracţiuni în sensul art. 15 Cod penal, astfel încât în baza art. 396 alin. 2 Cod de procedură
penală, a dispus condamnarea inculpatului, la o pedeapsă în limitele prevăzute de lege.
La individualizarea pedepselor aplicate, instanţa de fond, având în vedere şi dispoziţiile
art. 74 Cod penal, a ţinut seama de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi
de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea
rezultatului produs, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale
infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, nivelul de
educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a inculpatului.
Inculpatul A. este cetăţean român, fără antecedente penale, are studii superioare, este
necăsătorit, fără antecedente penale, având caracterizări pozitive de la locul de muncă.
Raportat la aceste aspecte, instanţa de fond a apreciat că aplicarea unei pedepse cu
închisoarea, orientată spre minimul special prevăzut de lege (minim redus cu o treime datorită
aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală), este în măsură să conducă la
reeducarea şi sancţionarea inculpatului.
Astfel, instanţa de fond a aplicat inculpatului pedeapsa minimă de un an şi patru luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea
86/2006 – pentru fapta din data de 30.04.2017.
Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal pe o
perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.
Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal, pedeapsă
ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal.
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În continuare instanţa de fond a aplicat inculpatului A. pedeapsa minimă de un an şi patru
luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 3 din
Legea 86/2006 – pentru fapta din data de 27.08.2017.
Potrivit art. 67 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal pe o
perioadă de 2 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.
Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) şi b) din Codul penal, pedeapsă
ce se va executa potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal.
Instanţa de fond a constatat că faptele din prezenta cauză sunt săvârşite în condiţiile
concursului real de infracţiuni, prevăzut de art. 38 alin. 1 Cod penal, astfel că, în temeiul art. 38
alin. 1 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal a dispus contopirea pedepselor principale mai sus
aplicate inculpatului, urmând ca în final inculpatul A. să execute 1 an 9 luni şi 10 zile închisoare.
Alături de pedeapsa principală rezultantă, potrivit art. 45 alin. 3 lit. a) raportat la art. 67
alin. 1 Cod penal a aplicat inculpatului A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal pe o perioadă de doi ani, pedeapsă
ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.
Potrivit art. 45 alin. 5 raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) şi art. 65 alin. 1 Cod penal a aplicat
inculpatului A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1
lit. a) şi b) Cod penal, pedeapsă ce se va executa potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal.
La aplicarea pedepselor accesorii și complementare, instanța de fond a avut vedere atât
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie (cauzele Calmanovici c.
României - hotărârea din 1 iulie 2008 - şi Hirst c. Marii Britanii), cât şi decizia nr. LXXIV (74)
pronunţată în data de 5.11.2007 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Instanţa de fond nu a putut face aplicarea instituţiei „amânării aplicării pedepsei”
deoarece limitele de pedeapsă pentru infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată,
nu permit acest lucru.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 91 Cod penal, se poate dispune suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul 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, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii, 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 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 prin prezenta sentinţă fiind de 1 an 9 luni şi 10 zile închisoare, iar
inculpatul este fără 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 a
autorului sau a participanţilor, astfel încât instanţa de fond a avut convingerea că scopul pedepsei
poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.
În baza art. 91 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.
În baza art. 93 alin. (1) lit.a-e C. pen. a obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de
Probaţiune, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat
cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care
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depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi
documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. s-a impus condamnatului să frecventeze unul din
programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în
colaborare cu instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a stabilit că
inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei
municipiului ...sau în cadrul Primăriei municipiului..., pe o perioadă de 60 de zile, consilierul de
probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune urmând a stabili, pe baza evaluării inițiale, la
care dintre cele două instituții menționate urmează a fi prestată munca
În baza art. 404 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. 4 Cod penal, s-a atras
atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea
suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de
supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere și a celor
civile, stabilite prin prezenta hotărâre.
Pe latură civilă, instanţa de fond a constatat că prejudiciul cauzat părţii civile Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice, în numele şi pentru Direcţia Regională Vamală a fost
achitat integral, conform chitanţelor seriile ...
În temeiul art. 112 lit. f) Cod Penal, instanţa de fond a dispus confiscarea de la A. a
cantităţii a cantităţii de: 103 pachete ţigarete marca MARBLE, fără timbre fiscale, de
provenienţă Duty Free, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi ţigarete; 81 pachete ţigarete marca
Rothmans, cu timbre de accizare de provenienţă Ucraina, fiecare pachet conţinând 20 bucăţi
ţigarete; a 5 sticle plastic a 2 litri/sticlă având în conţinut un lichid reprezentând amestec de
alcool etilic şi apă, cu concentraţia alcoolică de 35,26% vol. alc., toate depuse la camera de
corpuri delicte cu dovezile nr. .., nr. .., nr. ....
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul A. la plata sumei
de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 400 lei aferentă fazei de
urmărire penală.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, inculpatul A., criticând-o
pentru netemeinicie, solicitând admiterea apelului şi reducerea pedepselor aplicate ca urmare a
reținerii circumstanţelor atenuante legale şi judiciare prev. de art. 76 Cod penal raportat la art. 75
alin. 1 lit. d şi art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, reducerea termenului de supraveghere la 2 ani şi să
se constate că prejudiciul stabilit în sarcina sa a fost achitat în totalitate.
A solicitat inculpatul apelant să fie avute în vedere criteriile general de individualizare a
pedepsei, prev. de art. 74 Cod penal, faptul că regretă deciziile luate, neavând reprezentarea
consecinţelor sale nocive ce pot surveni privind viaţa şi libertatea sa, să fie avută în vedere
gravitatea redusă a faptelor, având în vedere împrejurările, modul de comitere şi urmările
produse, conduita bună anterior săvârșirii faptei, în acord cu dispoziţiile legale şi ordinea
publică, atitudinea corectă faţă de întreg contextul relaţiilor sociale, lipsa antecedentelor penale,
atitudinea sinceră, de recunoaştere şi de cooperare cu organele de urmărire penală, menţinută pe
parcursul judecării cauzei, considerând că toate etapele procesului penal parcurse până la
momentul de faţă au avut un impact puternic asupra inculpatului, fiind suficiente pentru a atrage
atenţia acestuia asupra faptei comise şi să împlinească scopul educativ şi preventiv al
sancţiunilor de drept penal.
Procedând la soluţionarea apelului prin prisma motivelor invocate de către inculpatul
A., precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu disp. art. 417
alin. 1 şi 2 şi art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că acesta este neîntemeiat,
pentru următoarele considerente:
Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe
interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cursul urmăririi penale, în contextul
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în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10
Cod procedură penală, dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei
închisorii în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că inculpatul se face vinovat
de comiterea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată, dând faptelor comise încadrarea
juridică corespunzătoare, respectiv două infracţiuni de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270
alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Fără a relua argumentaţia stării de fapt, redată în considerentele hotărârii atacate,
argumentaţie pe care Curtea şi-o însuşeşte în întregime, astfel cum această posibilitate este
conferită de practica CEDO şi potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor
instanţei inferioare (Helle împotriva Finlandei), se vor sublinia punctual aspectele criticate de
inculpat, expuse anterior.
Rezultă din ansamblul probator administrat în cauză, la care a făcut referire detaliată
prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de inculpat nu va mai fi reluat, că la data de
30.04.2017, în timp ce se afla în piaţa B., inculpatul A. a deţinut 95 pachete de ţigări de
provenienţă extracomunitară şi 5 sticle de plastic a 2 litri/sticlă, cu lichid incolor cu miros de
băutură alcoolică, fără etichete de accizare, iar în data de 27.08.2017 în timp ce se afla în piaţa
B., a deţinut 89 pachete de ţigări de provenienţă extracomunitară, fără etichete de accizare,
cunoscând faptul că bunurile provin din acte de contrabandă.
Raportat la starea de fapt reţinută, s-a stabilit încadrarea juridică legală a faptelor
săvârşite de inculpatul A., ce se circumscriu în drept conţinutului constitutiv a două infracţiunii
de „contrabandă", fapte prevăzute de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 38 alin.
1 Cod penal.
De asemenea, în ceea ce priveşte pedepsele penale aplicate, Curtea constată că acestea au
fost judicios individualizate în raport de prevederile art. 74 C.pen., în care sunt enumerate
criteriile după care se stabilesc şi întinderea acestora, respectiv în raport cu gravitatea
infracţiunilor săvârşite şi cu periculozitatea infractorului care se evaluează după criteriile
menţionate la lit. a-g ale aceluiaşi text de lege, anume împrejurările şi modul de comitere a
fiecărei infracţiuni în parte, precum şi mijloacele folosite (astfel cum au fost evidenţiate
anterior); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (acele interese ale statului care privesc
regimul vamal şi producerea unei pagube materiale reprezentând sumele legal cuvenite pentru
operațiunile de trecere a bunurilor peste frontiera si nepercepute); natura şi gravitatea rezultatului
produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor (crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al
statului); motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit (obţinerea în mod ilicit şi facil a unor
sume de bani); natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale
infractorului (nu prezintă antecedente penale); conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul
procesului penal (inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei); nivelul de educaţie, vârsta, starea de
sănătate, situaţia familială şi socială ( vârsta de 30 ani la data săvârşirii faptei, studii superioare,
fără ocupaţie, necăsătorit), fiind în măsură să asigure realizarea concretă a scopurilor pedepsei,
de prevenţie şi de reeducare a acestuia, astfel că nu se impune reindividualizarea acesteia.
De altfel, Curtea reţine că instanţa de fond s-a orientat la nivelul minimului special al
infracţiunii, rezultat în urma aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi pe
baza propriei analize constată că pedepsele aplicate sunt suficiente pentru a asigura pe viitor
adecvarea comportamentului inculpatului la normele de conduită acceptate de societate şi
prevenirea comiterii unor noi fapte circumscrise ilicitului penal şi nu a identificat în cauză nicio
circumstanţă atenuantă care să poată fi reţinută pentru reducerea pedepselor din cele prevăzute la
art.75 alin.2 Cod penal.
În concret, reducerea în şi mai mare măsură a pedepselor de câte 1 an şi 4 luni închisoare
aplicate inculpatului nu ar corespunde gravităţii deosebite a faptelor, relevată de circumstanţele
reale în care acestea au fost comise, astfel cum au fost reţinute şi redate anterior – achiziţionarea
bunurilor accizabile din bazarul ... fără documente legale de provenienţă, transportarea lor
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disimulată la Piaţa din B. cu autoutilitara proprietatea mamei sale căreia nu i-a adus la cunoştinţă
acest lucru, repetabilitatea acţiunii ilicite, după ce la data de 30.04.2017 fusese depistat deţinând
ţigări de contrabandă şi alcool -, şi nici periculozităţii acestuia care nu a conştientizat de la
început consecinţele grave ale faptelor sale ilicite, perseverând în comiterea acestora.
Cât priveşte solicitarea apelantului de a se reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă
prev. de art. 75 alin. (1) lit. d) Cod penal, pe considerentul acoperirii integrale a prejudiciului
cauzat în cursul urmăririi penale, Curtea constată că este neîntemeiată, circumstanţa menţionată
nefiind incidentă în cauză, având în vedere că infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin.
3 din Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a
României şi deci, exceptată de la posibilitatea aplicării acestei circumstanţe, conform tezei finale
a normei legale menţionate.
Astfel, obiectul juridic al infracţiunii de „contrabandă" prev. de dispoziţiile art. 270 alin.
(3) din Legea nr. 86/2006 este unul complex, fiind apărate atât regimul administrării impozitelor,
taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât şi regimul
frontierei de stat. Această împrejurare a fost statuată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
în cadrul considerentelor deciziei nr. 32/2015 dată pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală.
Prin urmare, infracţiunea de „contrabandă" prev. de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din
Legea nr. 86/2006 face parte din categoria infracţiunilor privind frontiera de stat a României,
fiind exceptată aşadar de la posibilitatea aplicării circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75
alin. (1) lit. d) C.pen., aşa cum s-a arătat anterior.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile art. 91 Cod penal, Curtea apreciază că în
mod corect s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o durata de 3 ani,
termenul de supraveghere stabilit de către prima instanţă având la bază dispoziţiile art. 92 alin. 1
Cod penal (care prevăd o perioadă cuprinsă între 2 şi 4 ani), că măsurile de supraveghere şi
obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi respectiv să le execute, sunt impuse expres
de legiuitor la art. 93 alin. 1 lit. a-e şi alin. 3 Cod penal, că perioada prestării muncii neremunerate
în folosul comunităţii a fost stabilită de judecătorul fondului la minimul prevăzut de dispoziţiile
legale anterior amintite, şi anume 60 de zile şi nu se impune reducerea termenului de încercare în
sensul solicitat de inculpat.
Concluzionând, Curtea consideră că avertismentul dat inculpatului intimat, prin soluţia de
condamnare pronunţată, va fi de natură să îl facă pe acesta să conştientizeze pe viitor că
legiuitorul ocroteşte valorile sociale, că orice atingere adusă acestora este sancţionată în mod
corespunzător şi că el, ca destinatar al normelor de drept care-i 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, va răspunde ca şi în cazul de faţă.
Pentru considerentele ce preced, constatând că sentinţa penală apelată este legală şi
temeinică, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, Curtea va respinge, ca nefondat,
apelul declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 106 din 12.07.2018 a Judecătoriei
Câmpulung Moldovenesc.
În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală, va obliga inculpatul apelant A. la plata către
stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.
14. Provocarea. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru reţinerea acestei
circumstanţe atenuante.
Rezumat:
Gesturile persoanei vătămate, de a-l călca pe picior pe inculpat, de a-l îmbrânci şi de a-l
prinde de bărbie, au fost de natură să-i producă inculpatului o tulburare sau o emoţie suficient
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de puternică, care i-a răpit posibilitatea de control asupra acţiunilor sale, determinându-l să
reacţioneze de maniera arătată, prin aplicarea unei singure lovituri cu pumnul, chiar dacă a
avut ca efect dezechilibrarea şi căderea victimei (cauzat şi de un posibil consum de alcool),
neputând fi considerată o reacţie excesivă în raport de actul provocator comis de persoana
vătămată, apt chiar şi din punct de vedere obiectiv de a riposta.
(Decizia nr. 41 din 17 ianuarie 2018, dosar nr. 7217/193/2014)
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 115 din 25 ianuarie 2017, Judecătoria Botoşani, în temeiul art.
386 din Codul de procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care a fost
trimis în judecată inculpatul A. din infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 194 alin.
1 lit. a, b, e din Codul penal în vigoare în infracţiunea de vătămare corporală gravă prevăzută de
art. 182 alin. 1, 2 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.
A respins cererea inculpatului formulată prin avocat de reţinere a circumstanţei atenuante
a provocării prevăzută de art. 74 alin. 1 lit. a din vechiul Cod penal (art. 75 alin. 1 lit. a din Codul
penal în vigoare).
A condamnat pe inculpatul A. pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală gravă
prevăzută de art. 182 alin. 1, 2 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal,
la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.
În temeiul art. 861 din Codul penal din 1969 a suspendat executarea pedepsei aplicate sub
supraveghere pe o durată de 5 ani, ce constituie termen de încercare potrivit art. 862 din Codul
penal din 1969.
În baza art. 863 Cod penal/1969 a obligat inculpatul ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune B;
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă
Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă se va face de către Serviciul de
Probaţiune Botoşani.
În baza art. 864 din Codul penal din 1969 a atras atenţia inculpatului A. asupra
dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din acelaşi cod referitoare la condiţiile în care se poate dispune
revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere precum şi a dispoziţiilor art. 864 alin.
2 din Codul penal anterior privind consecinţele neîndeplinirii, cu rea – credinţă, a măsurilor de
supraveghere stabilite prin prezenta sentinţă sau prevăzute de lege.
În baza art. 71 alin. 1,2 vechiul Cod penal, comb. cu art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012, a
aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a doua,
lit. b Codul penal anterior iar în temeiul alin. 5 al aceluiaşi articol suspendă executarea pedepsei
accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei închisorii.
În baza art. 7 din Legea 76/2008, după rămânerea definitivă a hotărârii, se va dispune
prelevarea probelor biologice de la inculpatul A. în vederea introducerii profilului genetic în
Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.
A admis, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă C. şi obligă inculpatul să-i
plătească despăgubiri în sumă 45.745 lei reprezentând daune morale, cu luarea în considerare a
sumei de 4700 lei achitată de inculpat în cursul procesului.
A respins ca nefondată cererea părţii civile C. de obligare a inculpatului la plata unei
prestaţii periodice în sumă de 1180 lei.
A obligat inculpatul să achite părţii civile Spitalul D. despăgubiri în sumă de 536,57 lei
plus dobânda legală calculată de la data de 9 iunie 2015 (data formulării cererii de despăgubire)
79

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

până la data efectuării plăţii; părţii civile Spitalul E. cheltuieli de spitalizare în sumă de
12.041,25 lei şi părţii civile Spitalul F., cheltuieli de spitalizare în sumă de 977,34 lei la care se
adaugă dobânda legală până la achitarea prejudiciului.
A constatat că numita G., mama minorului H., nu are pretenţii financiare de la inculpat.
În baza art. 276 alin. 2 din Codul de procedură penală a obligat inculpatul să plătească
părţii civile C. cheltuieli judiciare în sumă de 898 lei.
În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală a obligat inculpatul A. să achite
statului cheltuieli judiciare în sumă de 560 lei.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că persoana vătămată C. trăieşte
în concubinaj cu numita G., martoră în cauză, având împreună un copil minor. Martora mai are o
fiică din căsătoria cu defunctul I., fiică pe nume J., în vârstă de 18 ani, care la rândul ei are o
relaţie de concubinaj cu inculpatul A.
Întrucât persoana vătămată şi martora G. nu au fost de acord cu relaţia celor doi tineri, în
familie persistă de mai mult timp o situaţie conflictuală ce a culminat cu mutarea martorei J. din
casa mamei, împreună cu inculpatul.
În după-amiaza zilei de 15 august 2013, în jurul orelor 16:15, inculpatul, ce locuia deja cu
martora J., a mers în vizită la tatăl său, care locuieşte în mun. B. str. (...) nr. .., , după care a trecut
pe la barul „K” de pe aceeaşi stradă, unde dorea să se întâlnească cu nişte prieteni pe care îi
văzuse la o masă pe terasă, însă fără să ştie că persoana vătămată se afla în bar, unde consuma de
ceva timp băuturi alcoolice.
În timp ce inculpatul se îndrepta către intrarea în bar pentru a comanda ceva, persoana
vătămată l-a văzut, s-a ridicat de la masă, s-a dus la acesta, l-a călcat pe picior, l-a prins cu mâna
de bărbie şi l-a îmbrâncit. În această împrejurare, inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o
lovitură unică de pumn în zona feţei. Surprins de lovitură şi datorită consumului de alcool,
persoana vătămată s-a dezechilibrat şi a căzut pe terasă, lovindu-se în zona capului.
Martora G. nu a fost prezentă şi nu a văzut conflictul întrucât se afla în stradă, în
autoturism, unde îl aştepta pe concubinul său.
În urma căderii, persoana vătămată a rămas în stare de inconştienţă, fiind transportată la
Spitalul D. şi ulterior la Spitalul E., unde a fost internată cu diagnosticul „hematom subdural acut
fronto-tempo-parietal stâng evacuat chirurgical, contuzii hemoragice cerebeloase dreapta şi
temporal polar bilateral, contuzie – dilacerare frontal bazal predominant în stânga, edem cerebral
difuz emisferic stâng. Fractură etaj posterior bază craniană. Comă gradul III cu descărcări de
trunchi cerebral”.
Conform expertizei medico-legale realizată la data de 31.09.2016, fiind depusă la dosar
pentru termenul din 9.12.2016, s-a concluzionat de comisia de specialitate că partea civilă C. a
suferit în luna august 2013 un traumatism cranio-cerebral obiectivat prin plagă occipitală,
fractură etaj superior bază de craniu, otoragie, contuzie hemoragică cerebeloasă şi frontotemporală bilaterală, dilacerare cerebrală frontală stângă, edem cerebral malign şi hematom
subdural acut emisferic stâng cu comă gr. II/III şi hemipareză dreaptă, pentru care s-a intervenit
chirurgical practicându-se craniectomie decompresivă largă şi evacuarea hematomului subdural.
S-a mai arătat că în evoluţie s-a practicat cranioplastie, complicată cu empiem subjacent
ce a necesitat îndepărtarea acesteia precum şi apariţia de crize epileptice grandmal. Concluziile
comisiei sunt că leziunile traumatice cranio-cerebrale s-au putut produce prin cădere cu impactul
extremităţii cefalice de un plan dur, leziunile de violenţă constatate au necesitat 120 – 130 zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare, timp ce include perioadele de spitalizare cu intervenţiile
chirurgicale şi recuperarea funcţională. S-a mai arătat că leziunile traumatice cranio-cerebrale
prin ele însele şi la momentul producerii lor au pus în primejdie viaţa victimei, acesta la
momentul actual prezentând lipsă osoasă fronto-temporo-parietală stânga, crize epileptice
grandmal posttraumatice şi frustă hemipareză dreaptă. De asemenea, s-a precizat că starea
actuală a părţii civile constituie infirmitate permanentă.
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Instanţa a apreciat că în contextul existenţei unor relaţii tensionate între părţi şi raportat la
modul în care a decurs întâlnirea dintre acestea, nu există provocare din partea victimei şi nu se
impune reţinerea acestei stări de fapt, invocată în apărare. Gesturile persoanei vătămate de a
călca pe picior pe inculpat sau de a-l împinge (la care face referire doar martorul L.) nu sunt de
natură a produce inculpatului o tulburare care să-l determine să reacţioneze atât de violent.
Pentru a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării trebuie dovedită existenţa unui act
provocator al victimei care să determine o tulburare puternică sau o emoţie sub imperiul căreia să
acţioneze infractorul. Instanţa consideră că gesturile victimei, chiar dacă se încadrează în
noţiunea de violenţă fizică, nu au fost apte să producă o asemenea tulburare, surescitare nervoasă
inculpatului care să îi răpească acestuia posibilitatea de control asupra acţiunilor sale.
Numitul C. a procedat în acest fel în scop de şicană şi nu pentru a-i pune în pericol vreuna
din valorile menţionate în cuprinsul art.75 alin.1 lit.a din Codul penal, text ce prevede că
provocarea din partea persoanei vătămate poate fi produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a
demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune gravă. Deşi relaţiile dintre inculpat şi victimă erau
tensionate la momentul respectiv, nu rezultă că neînţelegerile anterioare au fost atât de grave şi
de o intensitate atât de ridicată încât să determine pe inculpat să lovească persoana vătămată şi
atunci când este călcat pe picior de către aceasta. Reacţia inculpatului a fost cauzată nu de teama
de a i se produce un rău de către C., pentru înlăturarea căruia trebuia să intervină în mod energic,
ci de dorinţa de a fi lăsat în pace şi de a-l înlătura din calea sa pe cel care înţelegea să-l
necăjească ori de câte ori îl întâlnea.
În ce priveşte consumul de băuturi alcoolice al victimei, invocat de inculpat şi care
potrivit afirmaţiilor sale a concurat la producerea unei stări de tulburare, probatoriul dosarului nu
confirmă, cu certitudine, că în acea împrejurare persoana vătămată se afla sub influenţa
alcoolului. Martora J. şi persoana vătămată au susţinut că aceasta a consumat cafea şi suc aceeaşi
situaţie de fapt fiind prezentată şi de barmanul M. De asemenea, se constată că prezenţa
alcoolului nu este confirmată nici de actele medicale întocmite ulterior şi în care este prezentată
starea victimei la momentul transportării sale la spital.
Faţă de cele arătate, instanţa a considerat că acţiunea violentă a inculpatului, îndreptată
împotriva lui C. nu a fost precedată de un act provocat al celui din urmă. Inculpatul A. se face
vinovat de agresarea persoanei vătămate, faptă care intră sub incidenţa legii penale constituind
infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. a,b, e Cod penal.
Referitor la încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatului, la ultimul termen
de judecată s-a dispus schimbarea acesteia în sensul reţinerii şi a prevederilor art. 194 alin. 1 lit.
b din Codul penal în vigoare. Conform raportului de primă expertiză medico-legală nr.
13..../09.11.2016 întocmit de I.M.L. leziunile suferite de persoana vătămată au necesitat pentru
vindecare 120 – 130 zile de îngrijiri medicale. Cum în prima expertiză întocmită în faza de
urmărire penală se prevedea un număr mai mic de zile de îngrijiri medicale, situat sub pragul de
90 zile, se impune în raport de acest criteriu, stabilirea unei noi încadrări juridice a faptei. Art.
194 lit. b din Codul penal incriminează fapta unei persoane de a lovi sau orice alt act de violenţă
ce a cauzat leziuni traumatice sau a afectat sănătatea victimei şi care au necesitat mai mult de 90
zile de îngrijiri medicale. Fiind dată această împrejurare circumstanţială, se constată că este
necesar a se reţine şi lit. b a art. 194 din Codul penal. Ca atare, s-a dispus, în baza art. 386 din
Codul de procedură penală, schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea prev. de art.
194 alin. 1 lit. a, e Cod penal în infracţiunea prev. de art. 194 alin. 1 lit. a, b, e din Codul penal.
Încadrarea juridică a faptei analizată mai sus comportă discuţii şi în raport de succesiunea
de legi penale intervenită de la momentul săvârşirii infracţiunii şi până în prezent, succesiune ce
impune examinarea comparativă a normelor penale şi aplicarea legii favorabile inculpatului. Se
constată că infracţiunea a fost comisă sub imperiul Codului penal din 1969, lege în vigoare până
la data de 1 februarie 2014. Începând cu această dată a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009
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privind Codul penal ce conţine noi dispoziţii incriminatorii şi aduce modificări şi în ce priveşte
infracţiunea de vătămare corporală.
Art. 5 Cod penal 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.
În vechea reglementare penală infracţiunea pentru care este trimis în judecată numitul A. se
regăsea în art. 182 alin. 1, 2 din Codul penal/1969, text ce incrimina fapta unei persoane prin
care se produc leziuni traumatice şi care are una din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ
sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică sau psihică, sluţirea,
avortul, ori punerea în primejdie a vieţii persoanei.
Având în vedere modificările legislative aduse textului de lege incriminator inclusiv sub
aspectul regimului sancţionator (care deşi este mai blând potrivit codului penal în vigoare la
acest moment, maximul pedepsei fiind de 7 ani închisoare spre deosebire de art. 182 alin.2 din
Codul penal din 1969 care prevedea o pedeapsă maximă de 10 ani închisoare), circumstanţele
cauzei, persoana acuzatului, modalităţile de individualizare a pedepsei prevăzute de cele două
legi penale succesive, instanţa a considerat că legea veche este favorabilă inculpatului astfel că se
impune reţinerea textului de lege incriminator prevăzut de legea penală în vigoare la momentul
comiterii faptei.
În consecinţă, instanţa a procedat, în temeiul art. 386 din Codul de procedură penală, la
schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care este trimis în judecată inculpatul A. din
infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. a,b, e din Codul penal în
vigoare în infracţiunea de vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 alin. 1, 2 din Codul
penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din noul Cod penal.
La stabilirea pedepsei ce a fost aplicată infractorului s-au avut în vedere criteriile
prevăzute de art. 72 din Codul penal/1969 referitoare la împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunii, gravitatea rezultatului produs, conduita autorului după comiterea faptei şi în cursul
procesului penal, situaţia familială şi socială a inculpatului.
În ce priveşte modalitatea de executare, s-a considerat că poate fi dispusă suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere, fiind îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art. 86
ind.1 din Codul penal anterior.
Prin urmare, instanţa a suspendat sub supraveghere pedeapsa în condiţiile şi cu
consecinţele prev. de art. 86 ind. 1 şi urm. Cod penal.
Referitor la acţiunea civilă formulată în cauză de victima infracţiunii, C., instanţa a
constatat că are ca obiect suma de 100.000 lei reprezentând daune morale şi suma de 13.325 lei
reprezentând daune materiale. Partea civilă a invocat o serie de cheltuieli pe care le-ar fi făcut în
perioada spitalizării dar şi ulterior, când a revenit la domiciliu. Sunt incluse în această sumă
contravaloarea hainelor distruse în timpul conflictului, costul tratamentelor efectuate după
agresiune, cheltuielile cu transportul către unităţile medicale, cheltuielile efectuate în perioada
spitalizării (constând în asigurarea unei alimentaţii speciale, achiziţionarea tratamentelor
prescrise de medici, plata patului de spital pentru însoţitor).
A mai solicitat partea civilă plata unei prestaţii periodice în cuantum de 1500 lei lunar
reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute anterior agresiunii şi pensia încasată în prezent.
Cu privire la daunele materiale pretinse, s-a constatat din probatoriul dosarului că au fost
dovedite în mică măsură, suma probată cu acest titlu fiind şi achitată de inculpat în cursul
procesului. Este vorba de suma de 445 lei reprezentând cheltuielile efective efectuate de partea
civilă din suma totală de 4700 lei plătită de inculpat până în prezent (din care 1000 lei plătiţi la
termenul din termenul din 16 martie 2016, suma de 700 lei achitată conform înscrisului de la fila
26 vol. 2 dosar, 1000 lei achitaţi la ultimul termen de judecată şi suma de 2000 lei predată părţii
civile la termenul din 7 octombrie 2015).
Astfel, partea civilă a invocat cheltuieli cu deplasarea la spitalele din ... unde a fost
internată în mai multe rânduri şi a fost examinată de medici. În ce priveşte costul total al acestor
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deplasări, nu s-a putut stabili de către instanţă care a fost acesta întrucât la dosar au fost depuse
numeroase bilete de călătorie pe care nu sunt înscrise datele la care s-au efectuat călătoriile şi
pentru ce rute sunt valabile. Mai mult, biletele au valori diferite, de 20 lei, 15 lei, 25 lei şi chiar
100 lei astfel că, nefiind date alte elemente legate de traseul urmat şi data călătoriei, nu se poate
determina legătura de cauzalitate între fapta a cărei victimă a fost partea civilă şi scopul
deplasării.
Potrivit probatoriului, numitul C. a suportat costul unor investigaţii medicale şi a taxei de
însoţitor pentru martora N., cea care a stat la spital la .. cu ocazia primei internări, costuri ce se
ridică la suma de 445 lei. Acestea sunt singurele cheltuieli ce pot fi stabilite cu certitudine,
raportat la probatoriul administrat în cauză, nefiind dovedită realitatea şi cuantumul celorlalte
sume pretinse. Partea civilă nu a probat care a fost costul tratamentului urmat şi care a fost
suportată de ea, ce obiecte de îmbrăcăminte i-au fost distruse prin fapta inculpatului şi ce valoare
aveau, care a fost costul alimentaţiei speciale urmate în perioada spitalizării şi a convalescenţei.
Susţinerile martorilor ... nu sunt relevante sub acest aspect, aceste persoane făcând afirmaţii mult
prea generale astfel încât să permită stabilirea cu exactitate a cheltuielilor. Simpla declaraţie că
familia victimei ar fi cheltuit 5000 lei nu este suficientă pentru a-i acorda părţii civile suma
menţionată în lipsa unor elemente concrete în raport de care să se determine realitatea
cheltuielilor. În consecinţă, instanţa a reţinut că daunele materiale pretinse de C. au fost dovedite
în mică măsură respectiv în limita sumei de 445 lei, probată cu înscrisurile dosarului, sumă ce a
fost achitată până la această dată de către inculpat.
În ce priveşte solicitarea aceleiaşi părţi civile de obligare a acuzatului la plata daunelor
morale în cuantum de 100.000 lei, instanţa a constatat că este întemeiată parţial. Faţă de
probatoriul dosarului din care rezultă că leziunile suferite de victimă au avut gravitate deosebită
şi au necesitat internarea acesteia în spital, efectuarea de intervenţii chirurgicale, o perioadă
îndelungată de refacere, faţă de aspectul că victima prezintă infirmitate permanentă, faţă de
atitudinea persoanei vătămate din timpul conflictului, instanţa consideră că pentru repararea
prejudiciului moral suferit de aceasta este suficientă acordarea sumei de 50.000 lei.
Agresiunea exercitată de inculpat asupra victimei a avut drept consecinţă producerea nu
doar a unor suferinţe fizice, inerente în cazul producerii unor leziuni corporale, ci şi suferinţe de
natură psihică. Persoana vătămată a urmat tratament medicamentos, a fost spitalizată o perioadă
îndelungată de timp, acuză şi în prezent crize epileptice şi a fost lipsită de posibilitatea de a
munci şi de a se întreţine singură. Numitul C. prezintă infirmitate permanentă, beneficiază de
pensie de invaliditate, viaţa sa fiind marcată definitiv de cele întâmplate. În perioada scursă de la
data comiterii faptei şi până în prezent partea civilă a manifestat dispoziţie depresivă persistentă,
iritabilitate, tulburări de comportament, insomnii, scăderea elanului şi a iniţiativei, dificultăţi de
relaţionare. Toate aceste simptome, pentru tratarea cărora a fost necesară internarea părţii civile,
sunt consecinţe ale agresiunii a cărei victimă a fost, şi au marcat în mod negativ viaţa acesteia
din ultimii ani. Dacă se ia în considerare vârsta persoanei vătămate care la momentul comiterii
faptei avea 36 ani şi starea sa de sănătate care era bună, aceasta fiind aptă de muncă, acordarea
unei compensaţii financiare pentru prejudiciul moral suferit este justificată. Cuantumul acesteia
este apreciat în raport de toate elementele enumerate mai sus referitoare la contextul comiterii
agresiunii şi consecinţele acesteia. Aşa fiind, instanţa va dispune, în baza art. 397 din Codul de
procedură penală raportat la art. 1357, art. 1391 din Codul civil, obligarea inculpatului A. la plata
de daune morale către partea civilă C. în sumă de 45.745 lei. Această sumă reprezintă diferenţa
dintre cuantumul total al daunelor morale acordate de instanţă, de 50.000 lei, şi suma de 4255 lei
constatat ca fiind achitată de inculpat în cursul judecăţii (când se reţine că acesta a plătit 4700 lei
din care 445 lei constituie daune materiale).
Partea civilă a mai solicitat ca inculpatul să-i achite o contribuţie lunară de 1500 lei
reprezentând diferenţa dintre veniturile pe care le-ar fi obţinut aceasta dacă nu ar fi fost agresată
de inculpat şi nu şi-ar fi pierdut capacitatea de muncă şi pensia pe care o încasează în prezent.
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Probatoriul dosarului confirmă existenţa unei infirmităţi permanente, cu afectarea
capacităţii de muncă, ce este consecinţa directă a infracţiunii săvârşită de inculpat însă nu este
dovedită în ce măsură au fost diminuate veniturile părţii civile, astfel încât acesteia să i se acorde
o contribuţie lunară. Victima unei infracţiuni este îndreptăţită la acordarea unei despăgubiri
periodice, dacă vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a avut drept urmare pierderea sau
diminuarea capacităţii de muncă; la stabilirea contribuţiei, ce constă în diferenţa dintre pensia
sau ajutorul social primit de la asigurările sociale si veniturile lunare de care a fost lipsită ca
urmare a vătămării suferite, se au în vedere veniturile astfel obţinute. Victima nu poate sa obţină
despăgubiri decât in măsura in care pensia sau ajutorul social primit nu acoperă integral
prejudiciul suferit.
În speţă, reţine instanţa de fond, nu s-a făcut dovada veniturilor obţinute de C. anterior
comiterii agresiunii după cum nu s-a făcut dovada nici a pensiei încasată de el în prezent.
Martorii audiaţi de instanţă la cererea părţii civile au susţinut că aceasta lucra ca mecanic şi
şofer, în particular, obţinând venituri lunare între 1500 lei şi 2000 lei. Atâta timp cât aceste
venituri nu erau înregistrate în evidenţele organelor fiscale iar depoziţiile martorilor fac referire
la sume de bani aproximative, nu se poate stabili cu certitudine care erau veniturile pe care le
încasa partea civilă. Pentru stabilirea contribuţiei trebuie determinate, cu exactitate veniturile
încasate de victimă în fiecare lună, situaţie ce nu este probată în cauză. Nu rezultă din actele şi
lucrările dosarului unde a lucrat partea civilă înainte de data de 15 august 2013, activităţile
prestate de acesta, sumele de bani obţinute după cum nu rezultă nici în ce măsură a fost
diminuată capacitatea sa de muncă şi care sunt veniturile sale actuale. În lipsa acestor elemente
esenţiale nu poate fi evaluat prejudiciul suferit de victimă şi nu i se poate acorda suma necesară
pentru acoperirea lui.
Referitor la despăgubirile invocate de unităţile medicale ce au efectuat cheltuieli cu
tratarea acesteia, s-a constatat că sunt întemeiate. Este vorba de Spitalul D. ce a solicitat
despăgubiri în sumă de 536,57 lei plus dobânda legală aferentă, Spitalul E. ce a invocat cheltuieli
de spitalizare în sumă de 12.041,25 lei şi Spitalul F. ce a pretins cheltuieli de spitalizare în sumă
de 977,34 lei, la care se adaugă dobânda legală până la achitarea prejudiciului.
Din probatoriul dosarului rezultă că victima agresiunii a fost internată în cele trei unităţi
medicale, ce au efectuat cheltuieli cu tratamentul, investigaţii medicale, hrană, materiale sanitare.
Constatând că inculpatul A. este autor al infracţiunii de vătămare corporală gravă,
infracţiune ce a avut drept consecinţă afectarea sănătăţii persoanei vătămate C. şi care a impus o
serie de cheltuieli din partea celor trei unităţi medicale, instanţa a dispus, în conformitate cu art.
397 din Codul de procedură penală, combinat cu art. 1357 din Codul civil şi art. 320 alin.1 Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, republicată, obligarea inculpatului la plata
sumelor pretinse de părţile civile
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, de
inculpatul A. şi de partea civilă C., criticând-o pentru motivele arătate pe larg în încheierea de
dezbateri din data de 10.01.2018, care fac parte integrantă din decizia de faţă.
Apelurile sunt întemeiate pentru cele ce urmează:
Reexaminând întreg probatoriu administrat în cauză, Curtea constată că, la data de 15
august 2013, în jurul orelor 16:00, aflându-se pe terasa localului numit „K.”, situat în mun. B.,
str. (...) nr..., inculpatul A. i-a aplicat persoanei vătămată C. o singură lovitură cu pumnul în zona
feţei, provocându-i căderea, după ce aceasta din urmă l-a abordat pe inculpat, l-a prins de bărbie
şi l-a călcat pe picior, gesturi ce l-au determinat să reacţioneze în modalitatea menţionată. În acea
împrejurare, victima s-a lovit cu capul de ciment, suferind leziuni ce au necesitat pentru
vindecare un număr de 120 – 130 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, care i-au pus viaţa
în pericol şi care au determinat o infirmitate permanentă.
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Momentul agresiunii a fost văzut de martorul L. care în declaraţia dată la urmărirea
penală a relatat modul de derulare a evenimentelor, confirmând varianta inculpatului potrivit
căreia persoana vătămată a fost cea care l-a provocat.
Pentru a se reține săvârșirea infracțiunii în stare de provocare, se impune, potrivit art. 75
alin. (1) lit. a) din Noul Cod penal (art. 73 lit. b Cod penal din 1969), îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
• infracțiunea să fi fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, adică
într-o stare de surescitare sau încordare nervoasă, de mânie sau indignare, ori de emoție
puternică;
• starea de puternică tulburare sau emoție să fi avut drept cauză o provocare din partea
părții vătămate prin infracțiune, adică actul de provocare să constituie cauza infracțiunii
săvârșite de cel provocat;
• provocarea să fi fost săvârșită de victima infracțiunii prin violență, printr-o atingere gravă
a demnității persoanei sau prin altă acțiune ilicită gravă;
• riposta infractorului la acțiunea de provocare trebuie îndreptată împotriva autorului
actului provocator, iar nu împotriva altei persoane.
Este necesar ca actul provocator să fie de o anumită gravitate, adică să fie susceptibil să
provoace o puternică tulburare sau emoție în psihicul infractorului, încât acesta să nu fie în stare
să se abțină de la o ripostă, săvârșind astfel infracțiunea. În acest sens, chiar dacă legea nu cere
ca actul pretins provocator să fie la fel de grav ca și riposta celui provocat, ea obligă implicit la
verificarea existenței unei proporționalități între intensitatea actului provocator și a tulburării
produse de acesta, atât cu referire la subiectivitatea părților aflate în conflict, respectiv modul în
care inculpatul a recepționat actul victimei în forul său interior, dar și obiectiv, respectiv
aptitudinea actului provocator de a provoca în mod normal o ripostă.
În speţa de faţă, contrar opiniei instanţei de fond, curtea constată că gesturile persoanei
vătămate, de a-l călca pe picior pe inculpat, de a-l îmbrânci şi de a-l prinde de bărbie, au fost de
natură să-i producă inculpatului o tulburare sau o emoţie suficient de puternică, care i-a răpit
posibilitatea de control asupra acţiunilor sale, determinându-l să reacţioneze de maniera arătată,
prin aplicarea unei singure lovituri cu pumnul, chiar dacă a avut ca efect dezechilibrarea şi
căderea victimei (cauzat şi de un posibil consum de alcool), neputând fi considerată o reacţie
excesivă în raport de actul provocator comis de persoana vătămată, apt chiar şi din punct de
vedere obiectiv de a riposta.
De altfel, chiar şi procurorul a reţinut în cuprinsul actului de sesizare că persoana
vătămată a avut o atitudine provocatoare faţă de inculpat, arătând că: „ În timp ce inculpatul se
îndrepta către intrarea în bar, pentru a comanda ceva, persoana vătămată l-a văzut, s-a ridicat
de la masă, s-a dus la acesta, l-a călcat pe picior, l-a prins de bărbie şi l-a îmbrâncit. În acest
context, inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură unică de pumn în zona feţei.
Surprins de lovitură şi datorită consumului de alcool, persoana vătămată s-a dezechilibrat şi a
căzut pe terasă, lovindu-se în zona capului.” Cu toate acestea, Parchetul, deşi putea să facă cel
puţin o analiză a reţinerii sau nu a provocării, s-a limitat doar la aprecierea că inculpatul nu
trebuia să se lase antrenat de atitudinea provocatoare a persoanei vătămate, ci putea să aplaneze
conflictul, plecând imediat de la locul incidentului.
Desigur că dacă ar fi luat această decizie, ideală pentru părţi, nici dosarul de faţă nu ar
mai fi existat, însă, în condiţiile în care inculpatul nu a procedat în maniera invocată de procuror,
ci a ales să dea curs primului impuls de a riposta violent, dar nu excesiv faţă de acţiunile
provocatorii ale persoanei vătămate, curtea constată că se impune, pe bună dreptate, reţinerea în
favoarea inculpatului a acestei circumstanţe atenuante.
În ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, dată fiind succesiunea în timp a celor
două coduri penale, Curtea constată că prima instanţă a făcut o aplicare corectă a legii, reţinând
în mod judicios că mai favorabil este Codul penal din 1969, chiar dacă textul de la art. 182
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alin.(2) prevede limite mai mari de pedeapsă, acest fapt cântărind mai puţin în raport de alte
instituţii cum ar fi: circumstanţele atenuante şi efectul lor, sau modalitatea de executare a
pedepsei.
Prin urmare, Curtea, constatând că în cauză sunt incidente disp. art. 73 alin.(1) lit. b),
referitoare la circumstanţa atenuantă a provocării, urmează a da eficienţa cuvenită acestora, în
virtutea disp. art. 76 alin.(1) lit. d) din Codul penal din 1969, care prevăd că, atunci când
minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare( în speţă, 2 ani), pedeapsa se
coboară sub acest minim, până la minimul general.
În cadrul acestei noi limite de până la 2 ani închisoare, curtea va proceda la o
reindividualizare a pedepsei, urmând să dea eficienţă criteriilor prevăzute la art. 72 Cod penal din
1969, şi anume: natura, gravitatea şi împrejurările comiterii infracţiunii, aşa cum au fost reţinute
în cele ce preced, persoana inculpatului, care este la primul conflict cu legea penală, este tânăr,
provine dintr-o familie organizată şi îşi câştigă existenţa într-un mod cinstit. De asemenea, din
înscrisurile existente la dosar, rezultă că în comunitatea în care trăieşte inculpatul se bucură de o
bună reputaţie, nu este cunoscută ca o persoană violentă, este responsabilă, civilizată şi care nu a
mai fost implicate în conflicte de acelaşi gen. În cursul procesului inculpatul a avut o atitudine
adecvată, a recunoscut acuzaţiile formulate împotriva sa şi a despăgubit persoana vătămată căreia
i-a achitat anumite sume de bani la diferite date, inclusiv în faza apelului.
Raportat la aceste criterii, curtea apreciază că în cauză aplicarea unei pedepse cu
închisoarea în cuantum de 10 (zece) luni, situată sub minimul special de 2 ani închisoare
(reducere obligatorie potrivit textului de lege mai sus citat), exprimă gradul concret de pericol
social al infracţiunii şi periculozitatea inculpatului, fiind în măsură să asigure reeducarea acestuia
şi prevenţia generală în comiterea de alte infracţiuni.
În ce priveşte modalitatea de executare, Curtea constată, în considerarea aceloraşi criterii
de individualizare reţinute în cele ce preced, că poate fi dispusă suspendarea condiţionată a
executării pedepsei, fiind îndeplinite cumulativ toate condiţiile prev. la art. 81 Cod penal 1969 şi
anume: pedeapsa aplicată nu depăşeşte 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat
anterior şi se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.
Referitor la latura civilă a cauzei, curtea constată că sub acest aspect sunt întemeiate
toate apelurile declarate în cauză pentru motivele ce urmează a fi expuse mai jos:
La primul termen de judecată, persoana vătămată C. a depus la dosar o cerere de
constituire de parte civilă înregistrată la data de 24.10.2014 (filele 26, 27 dosar instanţa de fond,
vol. 1), în care precizează pretenţiile băneşti solicitate respectiv 100.000 lei cu titlu de daune
morale pentru suferinţa cauzată, daune materiale în cuantum total de 13.325 lei reprezentând
contravaloarea hainelor distruse în timpul conflictului, costul tratamentelor efectuate după
agresiune, cheltuielile cu transportul către unităţile medicale, cheltuielile efectuate în perioada
spitalizării (constând în asigurarea unei alimentaţii speciale, achiziţionarea tratamentelor
prescrise de medici, plata patului de spital pentru însoţitor), plata unei prestaţii periodice în
cuantum de 1.180 lei lunar reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute anterior agresiunii
(1.500 lei lunar) şi pensia încasată în prezent (320 lei lunar).
Prin aceeaşi cerere, partea civilă a solicitat obligarea inculpatului şi la plata sumei de 250
lei/lună pentru fiul său minor H., rezultat din relaţia de concubinaj cu numita G., aceasta fiind
suma cu care contribuia la întreţinerea minorului anterior agresiunii
Ulterior, mama minorului, numita G., a depus la instanţa de fond o cerere de despăgubire
în favoarea minorului, înregistrată la această instanţă la data de 24 februarie 2015 (fila 106 dosar
instanţa de fond, vol. 1). Instanţa de fond a dispus introducerea în cauză, în calitate de parte
civilă, a minorului H., prin reprezentant legal G. Audiată de către instanţă, mama minorului a
precizat că nu doreşte să formuleze pretenţii financiare în procesul penal şi că nu are nicio
pretenţie de la inculpat, motiv pentru care instanţa de fond a constatat că nici persoana
menţionată nu are calitate procesuală, apreciind că citarea sa a fost dispusă din eroare.
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Cu privire la acest aspect, Curtea constată că prima instanţă nu a observat că şi tatăl
minorului H., persoana vătămată C., a formulat o cerere de constituire de parte civilă în favoarea
acestuia, aşa cum rezultă fără nici un dubiu din cuprinsul cererii de la filele 26, 27 din dosarul
instanţei de fond, vol. 1, situaţie în care, scoaterea din cauză a minorului şi nepronunţarea asupra
acţiunii civile, pe considerentul că nu ar exista o acţiune civilă exercitată în favoarea sa, este
nelegală, ceea ce atrage desfiinţarea sentinţei doar cu privire la latura civilă a cauzei, în
integralitatea ei, şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a asigura părţilor
două grade de jurisdicţie.
Faţă de cele expuse mai sus, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 Cod procedură penală, va
admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, de inculpatul A. şi de
partea civilă C. împotriva sentinţei penale nr. 115/25.01.2017 a Judecătoriei Botoşani, va
desfiinţa în parte sentinţa apelată, urmând ca în rejudecare, să-l condamne pe inculpatul A.,
pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin.(1), (2), cu
aplicarea art. 73 alin.(1) lit. b), art. 76 alin.(1) lit. d) din Codul penal din 1969 şi art. 5 Cod penal,
la pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare.
În baza art. 81, art. 71 alin.(5) din Codul penal din 1969, va suspenda condiţionat
executarea pedepsei principale de 10 (zece) luni închisoare aplicată prin decizia de faţă, precum
şi a celei accesorii aplicată de prima instanţă, pe durata termenului de încercare de 2 (doi) ani şi
10 (zece) luni, conform art. 82 din acelaşi cod.
Totodată, Curtea îi va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83, 84 Cod penal
1969, referitoare la cazurile revocării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei.
De asemenea, va disjunge acţiunea civilă exercitată de partea civilă C. atât în nume
propriu cât şi în numele minorului H. şi o va trimite spre rejudecare aceleiaşi instanţe, urmând să
menţină celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu sunt contrare deciziei de faţă.
În temeiul art. 275 alin.(3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apel avansate
de stat, rămân în sarcina acestuia.
15. Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale. Efectele Deciziei nr.
297/2018 a Curţii Constituţionale prin care s-a constatat că „soluția legislativă care prevede
întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea
„oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) Cod
penal, este neconstituțională”.
Rezumat:
Prin Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale s-a constatat că „soluția legislativă
care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea
„oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul
penal, este neconstituțională”. Din conţinutul considerentelor acestei decizii, paragrafele 28-31,
reiese că întreruperea cursului prescripției răspunderii penale nu poate fi realizată prin orice
act de procedură, ci numai prin acelea care trebuie comunicate, potrivit legii procesual penale,
suspectului sau inculpatului.
Aşadar, pentru a se putea analiza incidenţa prescripţiei speciale a răspunderii penale,
față de dispozițiile articolului 155 alin. 1 Cod penal interpretat în lumina deciziei Curții
Constituționale nr. 297/2018, este necesar ca până la data la care, în speță, se împlinea
termenul general de prescripție a răspunderii penale să se fi efectuat, în mod legal, vreun act de
procedură care să fie apt să întrerupă prescripția răspunderii penale, conform celor arătate în
paragraful precedent. În caz contrar, trebuie luată în considerare incidenţa prescripţiei
generale, reglementată de art. 153-154 Cod penal.
(Decizia penală nr. 947 din 29.10.2018 , dosar nr. 6520/314/2016)
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Dispoziţii legale aplicabile: art. 155 alin. 1 Cod penal
Hotărârea:
Prin sentinţa penală nr. 164 din 10.04.2018 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar
nr. .../314/2016, s-a respins excepţia prescripției răspunderii penale invocate de inculpatul A.
În baza art. 342 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală rap.
la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 4.500
lei amendă penală reprezentând un număr de 150 zile amendă a câte 30 lei pe zi pentru săvârşirea
infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.
În baza art. 83 alin. 1 Cod penal 1969 raportat la art. 15 din Legea nr. 187/2012, s-a
revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare la care a fost
condamnat prin sentinţa penală nr. 1313 din 05.06.2013 pronunţată în dosar nr. .../314/2012 al
Judecătoriei Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/
2002 şi art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002, definitivă prin nerecurare la data de 18.06.2013, şi
s-a dispus executarea în întregime a pedepsei de 2 ani alături de cea aplicată prin prezenta
sentinţă, de 4.500 lei amendă penală, urmând ca inculpatul să execute 2 ani închisoare şi 4.500
lei amendă penală reprezentând un număr de 150 zile amendă a câte 30 lei pe zi.
S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod penal, potrivit cărora dacă nu
execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte
cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
În baza art. 112 lit. f Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a pistolului de tir sportiv
cu aer comprimat, marca Piedro Beretta Mod 92 FS de calibru 4,5 mm.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul nr. 361/P/2016 din data
09.08.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor,
prevăzută de art. 342 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut în esenţă că la data de 26.06.2013, în jurul orei
14:40, în zona N. din municipiul B., inculpatul a purtat fără drept pistolul de tir sportiv cu aer
comprimat, marca Piedro Beretta Mod 92 FS de calibru 4,5 mm, aflat în stare de funcţionare.
Reprezentantul Ministerului Public a arătat că situaţia de fapt este susţinută de
următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi planşă
fotografică, declaraţii martori; înregistrare video interior magazin; raport de constatare tehnicoştiinţifică nr. 33218/12.07.2013 al Serviciului criminalistic din cadrul I.P.J.B.; proces-verbal de
consemnare a efectuării actelor premergătoare începerii urmăririi penale; proces-verbal de
verificare în registrul naţional al armelor; dovezi ridicare-predare.
Prin încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară la data de 10.10.2016 în
dosarul asociat nr. ../314/2016/a1, s-a constatat competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu
rechizitoriul nr. 361/P/2016 din data 09.08.2016, precum şi legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.
Dată fiind poziţia procesuală a inculpatului A. exprimată la termenul de judecată din data
de 21.03.2018, de recunoaştere în totalitate a faptei reţinute în sarcina sa şi de însuşire a
probatoriului administrat în faza de urmărire penală, instanţa a constatat ca fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute de art. 374-375 Cod procedură penală şi a încuviinţat ca judecata să se
desfăşoare conform procedurii recunoaşterii învinuirii.
Analizând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut în fapt că la data de
26.06.2013, în jurul orei 14:40, inculpatul A. şi martorii .... se aflau în zona N. din municipiul B.,
în faţa magazinului SC X SRL, situat la parterul unui bloc. Inculpatul avea asupra sa, ţinut la
spate sub tricou, sub cureaua pantalonilor, un pistol de tir sportiv cu aer comprimat, marca
Piedro Beretta Mod 92 FS de calibru 4,5 mm, aflat în stare de funcţionare.
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Poliţiştii din cadrul Serviciului arme, explozivi, substanţe periculoase al I.P.J. au avut
informaţii referitoare la întâlnirea sus-numiţilor, motiv pentru care au intervenit la faţa locului cu
sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de intervenţie rapidă.
La vederea poliţiştilor, inculpatul a fugit în magazinul menţionat, a scos pistolul de la
spate şi l-a pus într-un căruţ de copil aflat în interiorul magazinului. În magazin, în acel moment,
se mai afla martora ..., vânzătoare.
La scurt timp în magazin au intrat poliţiştii care au participat la acţiune şi care au găsit în
căruţ pistolul ascuns de inculpat.
În aceleaşi împrejurări poliţiştii au controlat autoturismul Audi cu nr. de înmatriculare
SV-.xxyyy cu care s-a deplasat la faţa locului martorul ....
În portbagajul autoturismului au fost găsite două cagule de culoare neagră, o sabie şi o
bară metalică, bunuri care au fost ridicate împreună cu pistolul purtat de inculpat şi predate în
Camera de corpuri delicte a I.P.J.
La data de 26.06.2013, inculpatul nu avea autorizaţie pentru deţinerea şi folosirea
niciunei categorii de arme.
Inculpatul A. nu a fost audiat, întrucât nu s-a prezentat în urma citării. Acesta a dat două
declaraţii în faza actelor premergătoare la datele de 26.06.2013 şi 27.06.2013, în care a precizat
că pistolul nu era în stare de funcţionare şi că nu l-a folosit.
Pentru a reţine situaţia de fapt expusă anterior, instanţa a avut în vedere întregul material
probator administrat în cursul urmăririi penale, precum şi declaraţia inculpatului din faza
cercetării judecătoreşti.
Având în vedere coerenţa şi consistenţa dovezilor administrate în cauză, a reţinut că fapta
inculpatului de a purta fără drept pistolul de tir sportiv cu aer comprimat, marca Piedro Beretta
Mod 92 FS de calibru 4,5 mm, aflat în stare de funcţionar, această activitate fiind realizată fără
drept, deoarece nu avea permis de port, deţinere sau folosire armă, este dovedită. Fapta există,
constituie infracţiune şi au fost săvârşite de acesta, împrejurare care a fost probată mai presus de
orice îndoială rezonabilă, iar prezumţia de nevinovăţie a fost răsturnată.
În ce priveşte excepţia invocată de inculpat, instanţa a respins-o.
Astfel, inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de
nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. 2 Cod penal, pedepsită
cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Potrivit art. 154 Cod penal, „(1) Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt:
e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu
depăşeşte un an sau amenda.”
Potrivit art. 155 Cod penal „(1) Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se
întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.
(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.
(4) Termenele prevăzute la art. 154, dacă au fost depăşite cu încă o dată, vor fi socotite
îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni.”
Raportat la aceste dispoziţii, momentul de început al termenului de prescripţie a
răspunderii penale este data săvârşirii infracţiunii pentru care inculpatul A. a fost trimis în
judecată, respectiv 26.06.2013.
Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale reprezintă încetarea curgerii
termenului prescripţiei răspunderii penale, prin îndeplinirea în mod legal de organele judiciare
competente, înainte de împlinirea termenului de prescripție, a oricărui act de procedură. Astfel,
orice ieşire din inerție a organelor judiciare prin efectuarea unor acte de procedură, indiferent
dacă acestea trebuie sau nu comunicate suspectului sau inculpatului, au ca efect întreruperea
cursului prescripției răspunderii penale. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen
de prescripție, perioada de timp anterioară nefiind luată în considerare la calculul termenului de
prescripție. Cu toate acestea, prescripţia poate produce efecte, oricâte întreruperi ar avea loc,
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dacă termenul de prescripţie prevăzut de lege (3 ani în speţa de față), calculate de la data
săvârşirii faptei (26.06.2013), a fost depăşit cu încă o dată (6 ani).
Faţă de acestea, în cauză termenul de prescripție al răspunderii penale a fost întrerupt prin
acte procedurale precum începerea urmăririi penale, punerea în mişcare a acțiunii penale sau
sesizarea instanţei prin rechizitoriu, astfel că nu poate fi considerat îndeplinit termenul
prescripţiei speciale de 6 ani (26.06.2019), motiv pentru care a respins excepția prescripției
răspunderii penale invocate de inculpat.
În drept, fapta inculpatului A., care la data de 26.06.2013, în jurul orei 14:40, în zona N.
din municipiul B., a purtat fără drept pistolul de tir sportiv cu aer comprimat marca Piedro
Beretta Mod 92 FS de calibru 4,5 mm, aflat în stare de funcţionare, întruneşte, atât din punct de
vedere obiectiv, cât şi subiectiv, elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectare a
regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal.
Totodată, nu s-a făcut dovada existenţei vreunei cauze justificative sau de
neimputabilitate dintre cele prevăzute de lege.
La individualizarea judiciară a pedepsei aplicată inculpatului, instanţa a avut în vedere
criteriile generale prevăzute de art. 74 alin. 1 Cod penal
Din punctul de vedere al gravităţii infracţiunii deduse judecăţii, aceasta nu prezintă o
gravitate scăzută ci din contră, una, atât individuală cât şi de ansamblu, ridicată, având în vedere
că a purtat fără drept un pistolul de tir sportiv cu aer comprimat, aflat în stare de funcţionare.
Din punctul de vedere al periculozităţii infractorului A., acesta este în vârstă de 39 ani,
este cetăţean român, divorţat, fără ocupaţie, recidivist. În ceea ce priveşte conduita sa pe
parcursul procesului penal, acesta a manifestat o atitudine sinceră, de recunoaştere a faptei.
Având în vedere împrejurarea că art.342 alin.2 Cod penal prevede pedepse alternative
pentru infracţiunea dedusă judecăţii, instanţa a apreciat ca proporţională aplicarea unei sancţiuni
cu amenda penală.
Pedeapsa penală, chiar şi amenda, trebuie să răspundă cerinţei de a avea un rol punitiv şi
educativ, în acelaşi timp. Aplicarea unei amenzi penale într-un cuantum redus, care să nu reflecte
adevăratul pericol pe care îl reprezintă fapta inculpatului, ar crea acestuia şi opiniei publice
impresia că săvârşirea infracţiunii nu este pedepsită corespunzător de către instanţă, putând fi
chiar interpretată ca o încurajare la săvârşirea de infracţiuni de aceeaşi natură şi de alte persoane.
În funcţie de aceste circumstanţe reale şi personale, instanţa a apreciat că o pedeapsă cu
amenda penală într-un cuantum care se ridică la nivelul a 30 lei pe zi şi stabilirea a 150 de zile amendă, respectiv o pedeapsă de 4500 lei amendă penală este o măsură de constrângere, dar şi
un mijloc de reeducare eficient.
A atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod penal, potrivit cărora dacă nu
execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte
cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.
În baza art. 112 lit. f Cod penal, a dispus confiscarea specială a pistolului de tir sportiv cu
aer comprimat, marca Piedro Beretta Mod 92 FS de calibru 4,5 mm.
Sub aspectul individualizării judiciare a executării pedepsei aplicate inculpatului, instanţa
a reţinut că fapta pentru care a fost trimis în judecată a fost săvârşită la data de 26.06.2013, deci
în termenul de încercare de 4 ani pentru care a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei
de 2 ani închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1313/05.06.2013 a
Judecătoriei Botoşani, definitivă în 18.06.2013, pentru săvârşirea faptelor prev. de art. 86 alin.1
din OUG nr. 195/2002 şi art. 87 alin.5 din OUG nr. 195/2002.
Aşa fiind, în baza art. 83 alin. 1 Cod penal 1969 rap. la art. 15 din Legea nr. 187/2012, a
revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare la care a fost
condamnat anterior şi a dispus executarea ei în întregime, alături de cea aplicată prin prezenta
sentinţă.
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Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate şi
netemeinicie. În motivarea apelului, acesta a arătat, în principal, că se impune fie încetarea
procesului penal, în condiţiile în care termenul de prescripţie a răspunderii penale s-a împlinit în
cauză, fie achitarea sa, fapta nefiind prevăzută de legea penală la data comiterii ei. În subsidiar, a
susţinut că nu se justifică revocarea suspendării condiţionate a pedepsei la care a fost condamnat
anterior, întrucât prevederile art. 96 alin. 4 Cod penal impun, ca o condiţie în acest sens, ca cea
de a doua condamnare să fie la o pedeapsă cu închisoarea, şi nu cu amenda, cum instanţa
fondului i-a aplicat. În plus, nu sunt îndeplinite cerinţele de existenţă a celui de-al doilea termen
al recidivei, întrucât este necesar ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă din
nou să fie închisoarea de 1 an sau mai mare.
A mai solicitat inculpatul ca instanţa de control judiciar să aibă în vedere faptul că a
manifestat o atitudine procesuală corectă, de recunoaştere şi regret a faptei.
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 constată că acesta este întemeiat, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt, dând o justă interpretare mijloacelor de
probă administrate la urmărirea penală.
Inculpatul apelant A. a comis, cu intenţie, fapta imputată acestuia prin rechizitoriu, aspect
relevat atât de declaraţia dată în faza cercetării judecătoreşti (fila 101 ds. fond), cât şi de dovezile
pe larg arătate în considerentele sentinţei supuse analizei.
Astfel, la data de 26.06.2013, în jurul orei 14:40, în zona N. din municipiul B., acesta a
purtat fără drept pistolul de tir sportiv cu aer comprimat marca Piedro Beretta Mod 92 FS, de
calibru 4,5 mm, aflat în stare de funcţionare.
Potrivit adresei nr. 1.013.171 din data de 01.10.2018 emisă de IPJ - Serviciul Arme,
Explozivi, Substanţe periculoase, pistolul ridicat de la inculpat „face parte din categoria armelor
neletale, supuse autorizării”.
A susţinut acuzatul că la data de 26.06.2013, când a fost surprins având asupra sa arma
arătată mai sus, deţinerea armelor neletale, chiar dacă făceau parte din categoria celor supuse
autorizării, nu era sancţionată de legea penală.
Potrivit dispoziţiilor art. 279 alin. 1 Vechiul Cod penal, constituie infracţiunea de
nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani
„Deţinerea, portul, confecţionarea, transportul, precum şi orice operaţie privind circulaţia
armelor şi muniţiilor (...)”
Stipulează prevederile art. 151 alin. 1 din acelaşi act normativ că armele sunt
„instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziţiile legale”.
Raportat la dispoziţiile normative precitate, curtea conchide că, pentru existenţa
infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului, nu se impunea, la momentul comiterii ei, ca arma
deţinută să fie una letală.
Prin urmare, achitarea sa în aplicarea prevederilor art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod
procedură penală, sub aspectul comiterii infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi
muniţiilor în încadrarea juridică reglementată de art. 279 alin. 1 Vechiul Cod penal, astfel cum
acuzatul a solicitat, nu se justifică a fi dispusă.
În concluzie, temeinic instanţa fondului a reţinut că fapta există şi a fost comisă cu
vinovăţie de către acesta.
În ce priveşte prescripţia răspunderii penale, invocată de către inculpat, curtea constată că
prin decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale (publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 518 din 25.06.2018) s-a constatat că „soluția legislativă care prevede întreruperea
cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în
cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională”.
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În considerentele acestei decizii, deopotrivă obligatorii pentru instanţele de judecată, în
paragrafele 28-31 se reţine că:
„28. Având în vedere aceste considerente, se impune a fi garantat caracterul previzibil al
efectelor dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă
prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul
intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou
termen de prescripție. De altfel, data efectuării unui act de procedură ce produce efectul anterior
menționat este și data de la care începe să curgă și poate fi calculat noul termen de prescripție. A
accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt
comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției
răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de
imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere
penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului
prescripției speciale, prevăzut la art. 155 alin. (4) din Codul penal.
29. Or, conform jurisprudenței Curții Constituționale, o dispoziție legală trebuie să fie
precisă, neechivocă și să instituie norme clare, previzibile și accesibile a căror aplicare să nu
permită arbitrariul sau abuzul, iar norma juridică trebuie să reglementeze în mod unitar și
uniform și să stabilească cerințe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi (a se vedea Decizia
nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8
decembrie 2015, paragraful 34).
30. Prin raportare la jurisprudența mai sus analizată, Curtea constată că dispozițiile art.
155 alin. (1) din Codul penal instituie o soluție legislativă de natură a crea persoanei care are
calitatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale
la răspundere penală pentru faptele săvârșite.
31. Pentru aceste motive, Curtea reține că prevederile art. 155 alin. (1) din Codul penal
sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât
sintagma "oricărui act de procedură" din cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt
comunicate suspectului sau inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul
întreruperii cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii sale
penale.”
Din conţinutul considerentelor precitate reiese că întreruperea cursului prescripției
răspunderii penale nu poate fi realizată prin orice act de procedură, ci numai prin acelea care
trebuie comunicate, potrivit legii procesual penale, suspectului sau inculpatului.
Aşadar, pentru a se putea analiza incidenţa prescripţiei speciale a răspunderii penale, față
de dispozițiile articolului 155 alin. 1 Cod penal interpretat în lumina deciziei Curții
Constituționale nr. 297/2018, este necesar ca până la data la care, în speță, se împlinea termenul
general de prescripție a răspunderii penale să se fi efectuat, în mod legal, vreun act de procedură
care să fie apt să întrerupă prescripția răspunderii penale, conform celor arătate în paragraful
precedent. În caz contrar, trebuie luată în considerare incidenţa prescripţiei generale,
reglementată de art. 153-154 Cod penal.
În speţă, inculpatul a comis fapta la 26.06.2013, fiind audiat în faza actelor premergătoare
(instituţie procedural-penală incidentă la acel moment) la aceeaşi dată şi la 27.06.2013, ulterior
efectuându-se, faţă de acesta, o serie de acte de urmărire penală.
În acest sens, se impune a se observa că prin rezoluţia din data de 15.07.2013, confirmată
prin rezoluţia procurorului din data de 17.07.2013, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de
inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 137 alin. 1 din Legea nr. 295/2004, cu
aplicarea art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal, încadrare juridică schimbată apoi în cea prev. de art. 342
alin. 2 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Vechiul Cod penal.
Prin ordonanţa din data de 24.03.2014 s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva
inculpatului pentru comiterea acestei din urmă infracţiuni.
92

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

În vederea audierii sale stabilită pentru 16.05.2014, acesta a fost citat la data de
13.05.2014, însă nu s-a prezentat.
Ulterior a fost căutat la domiciliu de către organele de cercetare penală cu mandat de
aducere, „pentru a fi ascultat ca inculpat în cauza 2518/P/2013, având ca obiect săvârşirea
infracţiunilor de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 2 din
Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (...)”, însă, potrivit procesului-verbal din data
de 10.12.2015, nu a fost găsit la domiciliu, fiind plecat în Anglia.
O nouă citaţie a fost emisă pe numele său la data de 03.06.2016, pentru a se prezenta la
IPJ la data de 15.06.2016, care a fost trimisă Cabinetului de Avocat NL, avocat colaborator al
avocatului MA, acesta din urmă fiind apărător ales al inculpatului, potrivit împuternicirii
avocaţiale din data de 04.07.2013 aflată la fila 142 dosar urmărire penală.
Este real că inculpatul nu a răspuns acestor sesizări ale organelor de urmărire penală, însă
pe de o parte şi-a angajat apărător pe toată durata urmăririi penale (la dosar neexistând vreo
dovadă de reziliere a contractului), iar pe de altă parte neprezentarea îi este imputabilă, în
condiţiile în care a părăsit ţara fără a-şi stabili o reşedinţă declarată autorităţilor.
În prezentul context, curtea constată că, cursul prescripţiei generale a răspunderii penale
(care, în modalitatea cea mai favorabilă, este de 3 ani, astfel că teoretic s-ar fi împlinit la
25.06.2016) a fost întrerupt prin actele de urmărire penală efectuate în cauză şi pentru a căror
comunicare către inculpat s-au făcut demersuri pe tot parcursul respectivei faze procesuale,
inclusiv prin emiterea mandatelor de aducere.
Aşa fiind, urmează a se analiza dacă, având în vedere întinderea termenelor de prescripţie
specială privită prin prisma vechii şi actualei reglementări penale, prezenta instituţie a devenit
sau nu incidentă.
Potrivit dispoziţiilor art. 122 alin. 1 lit. c, art. 123 Vechiul Cod penal, raportat la limitele
de pedeapsă stabilite de legiuitor prin norma de incriminare, aceasta nu s-a împlinit în cauză,
termenul de prescripţie fiind de 16 ani.
Prin prisma actualelor prevederi incriminatoare (art. 342 alin. 2 Cod penal), care prevăd
pentru fapta comisă sancţiunea închisorii de la 3 luni la 1 an sau amenda, făcând trimitere la cele
stipulate în art.154 alin. 1 lit. e, art. 155 Cod penal, termenul de prescripţie specială este de 6 ani.
Aşadar, având în vedere data comiterii faptei (26.06.2013), după cum temeinic a stabilit
judecătoria, la prezentul moment procesual acesta nu este împlinit.
Cu trimitere la încadrarea juridică, fie potrivit dispoziţiilor Vechiului Cod penal, fie celor
ale actualului Cod penal, se impunea ca instanţa fondului să reţină în sarcina inculpatului starea
de recidivă postcondamnatorie, raportat la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată acestuia prin
sentinţa penală nr. 1313 din data de 05.06.2013 a Judecătoriei Botoşani, definitivă prin
nerecurare la data de 18.06.2013, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 86 alin.1 din OUG
nr. 195/2002 şi art. 87 alin.5 din OUG nr.195/2002, în condiţiile în care, cu trimitere la ambele
incriminări, este dată condiţia ca cel de-al doilea termen al recidivei să fie constituit dintr-o
infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel puţin un an.
Cum în propria cale de atac, în aplicarea prevederilor art. 418 Cod procedură penală, nu
se poate crea acestuia o situaţie mai grea, starea de recidivă postcondamnatorie nu se va reţine în
sarcina acuzatului.
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. 1 Cod penal care reglementează aplicarea legii
penale mai favorabile, curtea observă că, potrivit art. 181 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
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împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă, precum şi de persoana şi conduita
făptuitorului.
Pornind de la conţinutul prevederilor art. 181 Vechiul Cod penal, prezenta instanţă
constată că textul mai sus-menţionat nu condiţionează aprecierea faptei ca lipsită de gradul de
pericol social al unei infracţiuni de existenţa antecedentelor penale, fiind suficientă îndeplinirea
numai a unora dintre cerinţele enumerate de text, dacă acestea, prin ele însele, conduc la
concluzia că fapta nu este infracţiune.
În speţă, inculpatul a deţinut o armă neletală (un pistol de tir sportiv cu aer comprimat),
pe care nu l-a utilizat în vreo modalitate. A recunoscut în faţa instanţei de fond comiterea faptei,
aspect ce probează că a conştientizat consecinţele negative ale comportamentului său în dezacord
cu legea penală, cu atât mai mult cu cât, potrivit actelor depuse la dosarul cauzei, în intervalul
scurs de la comiterea faptei şi până în prezent s-a aflat o perioadă în executarea unei pedepse
privative de libertate pentru infracţiuni comise pe teritoriul statului englez, fiind eliberat la
începutul anului. În plus, din raportul depus la filele 106-109 dosar fond, rezultă că acesta
prezintă anumite probleme medicale, evidenţiate pe parcursul executării condamnării pronunţate
de autorităţile engleze.
Totodată, trebuie observat aspectul că gravitatea intrinsecă a unei astfel de fapte a fost
apreciată în prezent de legiuitor ca fiind una redusă, astfel cum rezultă din limitele de pedeapsă
cu care comiterea ei este sancţionată prin noile dispoziţii penale.
Nu în ultimul rând, curtea are în vedere că de la data comiterii faptei şi până în prezent sau scurs mai mult de 5 ani, perioadă în care s-a aflat sub presiunea sancţiunii penale ce ar fi
urmat să i se aplice, aspect de natură a contribui la corijarea viitoare a comportamentului, în
sensul înlăturării deprinderilor sale antisociale.
Aşa fiind, curtea, înlăturând din sentinţă dispoziţiile de condamnare, de revocare a
suspendării condiţionate a pedepsei anterioare şi de cumulare a celor două sancţiuni, în temeiul
art. 386 alin. 1 Cod procedură penală va schimba încadrarea juridică (şi nu calificarea juridică,
raportat la conţinutul fiecăreia dintre normele de incriminare arătate) a faptei imputate
inculpatului din infracţiunea prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod
penal (pentru care a fost trimis în judecată), în infracţiunea prev. de art. 279 alin. 1 Vechiul Cod
penal (fără reţinerea disp. art. 37 lit. a Vechiul Cod penal, pentru motivele arătate în precedent).
În aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 255/2013, rap. la art. 17 alin. 2 raportat la
art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, în referire la art. 181 Vechiul Cod penal, cu
aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, în temeiul art. 396 alin. 1,5 Cod procedură penală îl va achita pe
inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor,
prev. de art. 279 alin. 1 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.
Întrucât fapta comisă prezintă totuşi un anumit grad de pericol social, chiar dacă unul
mult mai redus decât cel impus de lege pentru existenţa sa ca infracţiune, în temeiul art. 91 lit. c
Vechiul Cod penal combinat cu art. 181 Vechiul Cod penal, va aplica acestuia sancţiunea
administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei.
Pentru considerentele arătate, curtea, constatând întemeiat apelul declarat de inculpat, în
conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, îl va admite.
Va desfiinţa în parte sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, va proceda în sensul celor
mai sus arătate.
Raportat la soluţia ce se va pronunţa, nu se va mai proceda la analiza celorlalte motive de
apel invocate de acuzat.

94

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

16. Anularea/revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul comiterii, în interiorul
termenului de supraveghere, a unei noi infracţiuni, fără a se dispune ulterior condamnarea
inculpatului pentru comiterea celei precedente. Inadmisibilitatea aplicării ulterioare, în
acest caz, a dispoziţiilor cu privire la concursul de infracţiuni, recidivă ori pluralitate
intermediară.
Rezumat:
Comiterea unei noi infracţiuni, în primul caz anterior amânării aplicării pedepsei pentru
o infracţiune concurentă sau, în cel de-al doilea caz, în interiorul termenului de supraveghere
impune anularea, respectiv revocarea amânării aplicării pedepsei, urmată de condamnarea
inculpatului la pedeapsa stabilită anterior în sarcina sa. Numai ulterior acestei operaţiuni
juridice se vor putea aplica dispoziţiile care reglementează regimul sancţionator al concursului
de infracţiuni, recidivei ori pluralităţii intermediare, raportat la infracţiunea care a atras
anularea ori revocarea amânării aplicării pedepsei.
(Decizia nr. 660 din 26 iunie 2018, dosar nr. 1090/334/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 88 Cod penal, art. 89 Cod penal, art. 582 alin. 3 Cod
procedură penală.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 46 din data de 04.04.2018 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei
în dosar nr. .../334/2017, printre altele, în temeiul art. 234 alin. 1 lit. d rap. la art. 233 Cod penal
şi art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea
infracţiunii de tâlhărie calificată la pedeapsa de 3 ani închisoare.
În temeiul art. 193 alin. 2 Cod penal raportat la art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, a
fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (persoană
vătămată B.) la pedeapsa închisorii de 6 luni.
Conform art. 38 Cod penal, s-a constatat că cele două fapte au fost săvârşite în concurs şi
prin raportare la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal s-au contopit cele două pedepse în pedeapsa cea
mai grea, de 3 ani, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca
inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare în regim de detenţie.
S-a constatat că faptele au fost săvârşite în termenul de încercare atât al sentinţei penale
nr. 140/2015 definitivă la 23.09.2015 dată în dosarul nr. .../334/2015 al Judecătoriei Vatra
Dornei, cât şi în termenul de încercare al sentinţei penale nr. 153/23.09.2015 definitivă la
07.10.2015 dată în dosarul nr. .../334/2015 al Judecătoriei Vatra Dornei.
S-a constatat că fapta de furt calificat pentru care instanţa a aplicat, prin sentinţa penală
nr. 140/2015, pedeapsa de 10 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei a fost săvârşită în
concurs cu faptele reţinute prin sentinţa penală nr. 153/23.09.2015.
În temeiul art. 89 Cod penal, s-a anulat amânarea aplicării pedepsei de 10 luni închisoare
dispusă prin sentinţa penală nr. 140/2015 a Judecătoriei Vatra Dornei dată în dosarul
.../334/2015, definitivă prin neapelare în 23.09.2015.
S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
153 din 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei, definitivă la 07.10.2015, şi s-au repus în
individualitatea lor pedepsele stabilite:
- 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice;
- 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe;
- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare.
În baza art. 40 alin. 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit b Cod penal, s-a aplicat
inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu
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de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 12 luni
şi 10 zile, adică un 1 an şi 10 zile închisoare.
S-a menţinut menţiunea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru
pedeapsa recalculată, rezultantă de 1 an şi 10 zile închisoare pe termenul de 2 ani încercare,
termen care se va calcula de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 140/2015, adică
23.09.2015.
S-a constatat că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în prezentul dosar
au fost săvârşite în termenul de încercare de 2 ani şi în temeiul art. 96 alin. 4 Cod penal s-a
revocat suspendarea executării pedepsei stabilite prin sentinţa penală nr. 153/23.09.2015 a
Judecătoriei Vatra Dornei, definitivă la 07.10.2015.
S-a constatat că între faptele deduse judecăţii şi pedeapsa din sentinţa penală nr. 153 din
23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei, definitivă la 07.10.2015, există stare de recidivă
postcondamnatorie.
În temeiul art. 43 alin 2 Cod penal, s-a adăugat pedeapsa de 3 ani şi 2 luni la pedeapsa de
1 an şi 10 zile, rezultând o pedeapsă finală de 4 ani, 2 luni şi 10 zile închisoare, în regim de
detenţie.
În fapt, s-a reţinut în sarcina acestuia că, împreună cu inculpatul C., în seara zilei de
14.05.2017, în jurul orelor 22:10-22:15, au lovit în mod repetat persoana vătămată B. cu palmele,
pumnii şi picioarele în zona capului şi a corpului, cauzându-i astfel acesteia leziuni care au
necesitat un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare de la data producerii,
conform concluziilor Raportului de constatare medico-legală nr. 54-CM/A1 eliberat de către
Cabinetul de Medicină Legală D. în data de 15.05.2017.
În aceleaşi împrejurări din seara zilei de 14.05.2017, în jurul orelor 22:15, pe timpul
nopţii, inculpaţii i-au sustras persoanei vătămate suma de 180 lei din portofelul pe care-l avea
într-un buzunar prin întrebuinţarea de violenţe asupra acesteia, după ce au urmărit-o până pe o
alee din apropierea fostei băi comunale din municipiul E.
Prin decizia penală nr. 660 din data de 26.06.2018, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod
procedură penală, s-au admis apelurile declarate de inculpaţii C. şi A. împotriva sentinţei penale
nr. 46 din data de 04.04.2018 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosar nr. ../334/2017,
care a fost desfiinţată în totalitate.
În rejudecare, relativ la inculpatul A., s-au dispus următoarele:
„În temeiul art. 396 alin. 1,6 Cod procedură penală raportat la art. 17 alin. 2 Cod
procedură penală, art. 16 alin. 1 lit. g teza I Cod procedură penală, în referire la art. 193 alin. 3
Cod penal şi art. 158 alin. 1,2 Cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului
A. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal,
întrucât persoana vătămată B. şi-a retras plângerea prealabilă.
În temeiul art. 396 alin. 1,2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul A. pentru
săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, cu
aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare.
În temeiul art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 234 alin. 1 Cod penal, interzice
inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1
lit. a,b Cod penal pe o durată de 1 an.
În temeiul art. 65 alin. 1,3 Cod penal, interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă
accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b Cod penal.
În temeiul art. 96 alin. 4 Cod penal, revocă suspendarea sub supraveghere a executării
pedepsei rezultante de 5 luni închisoare aplicată inculpatului A. prin sentinţa penală nr. 153 din
data de 23.09.2015 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosar nr. ../334/2015, definitivă la
data de 07.10.2015, prin neapelare.
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Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 luni închisoare şi repune în individualitatea lor
pedepsele stabilite prin sentinţa penală nr. 153 din 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei,
astfel:
- 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice,
prev. de art. 371 Cod penal;
- 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.
193 alin. 2 Cod penal;
- 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1
Cod penal.
În temeiul art. 44 alin. 2 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod
penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta decizie cu pedepsele stabilite prin sentinţa
penală nr. 153 din data de 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei, astfel cum au fost repuse în
individualitate şi aplică inculpatului A. pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care
adaugă un spor de 2 luni şi 10 zile închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), urmând ca
acesta să execute în total 2 ani, 2 luni şi 10 zile închisoare.
Pedeapsă de executat pentru inculpatul A: 2 ani, 2 luni şi 10 zile închisoare, în regim
privativ de libertate.”
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că „În ce priveşte inculpatul A., acestuia i s-a
stabilit anterior, prin sentinţa penală nr. 140 din data de 08.09.2015 pronunţată de Judecătoria
Vatra Dornei în dosar nr. ../334/2015, definitivă prin neapelare la data de 23.09.2015, o pedeapsă
de 10 luni închisoare, cu aplicarea art. 83 alin. 1 şi urm. Cod penal (amânare aplicare pedeapsă),
pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin.1, art. 229 alin. 1 lit. b,d Cod
penal. Acelaşi inculpat a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 5 luni închisoare prin
sentinţa penală nr. 153 din data de 23.09.2015 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosar
nr. 900/314/2015, definitivă la data de 07.10.2015, prin neapelare.
În cazul ambelor sentinţe penale, termenele de supraveghere stabilite în sarcina sa au
început să curgă de la data rămânerii lor definitive.
Având în vedere că prezenta infracţiune de tâlhărie calificată a fost comisă la data de
14.05.2017, după rămânerea definitivă a celor două sentinţe şi deci în interiorul ambelor termene
de supraveghere, se impunea ca instanţa fondului, în aplicarea prevederilor art. 88 alin. 3 Cod
penal, respectiv art. 96 alin. 4 Cod penal, să revoce, în primul caz, amânarea aplicării pedepsei,
iar în cel de-al doilea, suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante.
În ce priveşte pedeapsa de 10 luni închisoare, în condiţiile în care aceasta fusese anterior
numai stabilită (deci fără a exista o dispoziţie de condamnare), în aplicarea prevederilor art. 582
alin. 3 Cod procedură penală era necesar ca ulterior anulării (în realitate corect fiind a revocării)
instanţa fondului să dispună condamnarea inculpatului la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru
infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b,d Cod penal, imputată
prin sentinţa penală nr. 140 din data de 08.09.2015 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei, şi
executarea acestei pedepse.
Ulterior, constatându-se că infracţiunile pentru care inculpatul A. a fost condamnat prin
cele două sentinţe sunt concurente între ele, iar prezenta este comisă în stare de pluralitate
intermediară (şi nu recidivă postcondamnatorie, cum greşit s-a reţinut) în raport cu fiecare dintre
acestea, urma a se proceda la descontopirea sancţiunii principale rezultante aplicate prin sentinţa
penală nr. 153 din data de 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei şi repunerea în individualitatea
lor a pedepselor componente, pentru ca apoi să se contopească toate între ele, potrivit
dispoziţiilor art. 44 alin. 2 Cod penal, art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal.
Întrucât în cauză judecătoria nu a procedat astfel, pedeapsa de 10 luni închisoare stabilită
prin sentinţa penală nr. 140 din data de 08.09.2015 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei nu a
devenit executabilă, motiv pentru care, în condiţiile în care singurul apel declarat în cauză este
cel al inculpatului, ea nu va putea fi avută în vedere în aplicarea instituţiilor aferente pluralităţii
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de infracţiuni, întrucât, dacă s-ar proceda astfel, s-ar încălca principiul neagravării situaţiei în
propria sa cale de atac, reglementat de art. 418 alin. 1 Cod procedură penală.
Aşa fiind, curtea, în aplicarea prevederilor art. 96 alin. 4 Cod penal, va revoca
suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 5 luni închisoare aplicată
inculpatului A. prin sentinţa penală nr. 153 din data de 23.09.2015 pronunţată de Judecătoria
Vatra Dornei în dosar nr. ../334/2015, definitivă la data de 07.10.2015, prin neapelare.
Va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
153 din data de 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei şi va repune în individualitatea lor
pedepsele stabilite prin aceasta, astfel: 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de
tulburare a ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 Cod penal; 4 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal; 2 luni
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 44 alin. 2 Cod penal (care reglementează tratamentul sancţionator al
pluralităţii intermediare, existentă în speţă), art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod
penal, va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta decizie cu pedepsele stabilite prin sentinţa
penală nr. 153 din data de 23.09.2015 a Judecătoriei Vatra Dornei, astfel cum au fost repuse în
individualitate şi va aplica inculpatului A. pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care va
adăuga un spor de 2 luni şi 10 zile închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), urmând ca
acesta să execute în total 2 ani, 2 luni şi 10 zile închisoare.”
17. Luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale în situația în care faţă de
inculpat s-a încetat procesul penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către
persoana vătămată
Rezumat:
Deşi faţă de inculpatul trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte
violenţe s-a dispus soluţia încetării procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile
formulate de persoana vătămată, se impune confiscarea bunului folosit de inculpat la săvârșirea
faptei conform art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, întrucât măsura confiscării speciale este o
măsură de siguranţă care se ia chiar dacă procesul penal nu s-a finalizat printr-o hotărâre
definitivă de condamnare, fiind suficientă constatarea că există o faptă penală.
(Decizia nr. 612 din 11 iunie 2018, dosar nr. 9299/193/2017)
Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 292 din data de 2.03.2018 a Judecătoriei Botoşani a fost
condamnată inculpata A. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de
art. 193 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare.
În temeiul art. 91, 92 Noul Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani şi în baza art. 93 alin.1 Noul
C.pen. a fost obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte măsuri de
supraveghere. În baza art. 93 alin. 2 lit.b C.pen. s-a impus condamnatei să execute obligaţia de a
frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B. S-a dispus ca
în baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata să presteze o
muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la Primăria
com. C., jud. B. În baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.
96 C.pen. referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării
pedepsei sub supraveghere.
S-a admis, în parte, acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă D. şi a
fost obligată inculpata A. să plătească părţii civile suma de 500 lei cu titlu de daune materiale şi
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suma de 4000 lei cu titlu de daune morale, respingând restul pretenţiilor civile ca nefondate. S-a
admis acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă Spitalul judeţean B. şi a
fost obligată inculpata A. să plătească părţii civile suma de 860,61 lei cu titlu de cheltuieli
efectuate cu spitalizarea părţii civile D., plus dobânda legală aferentă acestei sume calculată de la
data de 11.02.2016 şi până la data achitării efective. S-a admis acţiunea civilă alăturată
procesului penal de către partea civilă Serviciul judeţean de ambulanţă B. şi a fost obligată
inculpata A. să plătească părţii civile suma de 701,80 lei reprezentând cheltuieli efectuate cu
transportul şi asistenţa medicală acordată părţii civile D.
În baza art.274 alin.1 C.p.p. a fost obligată inculpata la plata către stat a sumei de 185 lei
reprezentând cheltuieli judiciare. Onorarii avocaţi din oficiu s-au avansat Baroului B. din
fondurile Ministerului Justiţiei.
Pentru a hotărî astfel s-au reţinut în sentinţa apelată că prin rechizitoriul întocmit de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani la data de 10 mai 2017 în dosarul nr. 781/P/2016 s-a
dispus trimiterea în judecată a inculpatei A., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte
violenţe prevăzută de art. 193 alin. 2 C.pen., constând în aceea că în ziua de 09.02.2016, în jurul
orei 16:30, în timp ce se afla pe drumul public din satul G., comuna C., judeţul B., pe fondul unei
relaţii conflictuale preexistente, l-a înţepat cu partea metalică a unei furci, în zona capului, pe
minorul în vârstă de 17 ani, la data incidentului, D., provocându-i leziuni traumatice ce au
necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Dosarul a fost înregistrat pe rol la data de 7 februarie 2017 sub nr. .../193/2017.
În etapa camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară a procedat, conform art.
344 alin.2 C.p.p., la comunicarea către inculpată a unei copii certificate a rechizitoriului, cu
indicarea termenului de 20 de zile avut la dispoziţie pentru formularea de cereri sau invocarea de
excepţii privind legalitatea sesizării instanţei, precum şi legalitatea administrării probelor şi a
efectuării actelor la urmărirea penală.
Prin încheierea din 18 iulie 2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza
art. 346 alin.1 C.p.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală,
legalitatea sesizării instanţei cu privire la rechizitoriul nr. 781/P/2016 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Botoşani prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei A. şi a dispus
începerea judecăţii.
După începerea judecăţii s-a procedat la citarea inculpatei şi a persoanei vătămate,
acestea fiind asistate de apărători aleşi.
La termenul din 29 noiembrie 2017 s-a dispus citirea actului de sesizare, conform art.
374 alin.1 C.p.p. şi audierea inculpatei, după înştiinţarea acesteia cu privire la drepturile şi
obligaţiile procesuale.
Inculpata a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, susţinerile acesteia fiind consemnate în
proces – verbal ataşat la dosar.
D. s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând obligarea inculpatei la plata sumei de
2.000 lei reprezentând daune materiale şi suma de 5000 lei daune morale. La termenul din 23
ianuarie 2018 în declaraţia de la fila 36 dosar, arată că îşi menţine plângerea formulată împotriva
inculpatei precum şi constituirea de parte civilă formulată în cauză. Totodată, partea civilă a
relatat împrejurările în care s-a derulat incidentul dintre părţi, incident soldat cu vătămarea sa
corporală. În dovedirea situaţiei de fapt prezentate şi a acţiunii civile formulate D. a propus
audierea martorilor I. şi J.
De asemenea, Spitalul judeţean B. a solicitat suma de 860,61 lei reprezentând cheltuielile
efectuate de această unitate spitalicească ocazionate cu internarea numitului D., iar Serviciul
judeţean de Ambulanţă B. a solicitat suma de 701,80 lei reprezentând contravaloare transport şi
asistenţă medicală acordată numitului D. la data de 9.02.2016.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de fond a reţinut, ca fiind temeinic
dovedită, următoarea situaţie de fapt:
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În data de 09.02.2016 lucrătorii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 1 B. au fost sesizaţi prin
SNUAU 112, de numita K. din sat G., com.C., judeţul B., cu privire la faptul că fiul ei, D. în
vârstă de 17 ani, a fost agresat fizic de vecina sa, A., care l-a lovit cu o furcă în zona capului.
În data de 22.02.2016, lucrătorii Postului de poliţie C. au fost sesizaţi prin plângere
penală prealabilă de către persoana vătămată D., cu privire la faptul că în data de 09.02.2016, în
jurul orei 16:30, fost lovit cu o furcă în zona capului de A., solicitând cercetări cu privire la
săvârşirea infracţiunii de „lovirea sau alte violenţe”.
Părinţii persoanei vătămată D. şi familia inculpatei A. sunt vecini, locuiesc în satul G.,
comună H., jud. B. şi de mai mult timp trenează între aceştia o accentuată stare conflictuală. În
ziua de 06.02.2016, în jurul orei 16:00, D. de 18 ani în prezent (având vârsta de 17 ani la data
incidentului), a fost trimis de părinţii săi la magazinul I.I. L. din satul G., comuna C., judeţul B.,
pentru a achiziţiona produse alimentare.
Pe traseul de întoarcere, ajungând în dreptul locuinţei inculpatei A., a observat că aceasta
a ieşit pe drumul public, având în mână o furcă. Pe fondul stării de ebrietate, fără să iniţieze nicio
discuţie, îndreptându-se spre D., inculpata a încercat să-l înţepe cu furca în zona capului, dar
acesta s-a ferit, retrăgându-se circa doi paşi. Ulterior, inculpata s-a îndreptat din nou cu furca
către minor şi l-a lovit cu partea metalică a furcii cu trei coame ascuţite, în zona ochiului stâng şi
în partea dreaptă a frunţii, agresiune ce a determinat o sângerare instantanee a leziunilor.
Inculpata s-a speriat de urmarea produsă în urma loviturii şi după ce a aruncat furca pe drumul
public, s-a retras în fugă spre locuinţa sa.
Persoana vătămată a luat furca inculpatei şi s-a îndreptat către domiciliul părinţilor, dar
după circa 20-30 m, în urma unor crize de vertij, generate de agresiunea fizică, a căzut pe sol,
lângă gardul locuinţei părințiilor martorului M., ce venise din judeţul X, pentru a-i ajuta pe
aceştia la diverse activităţi gospodăreşti. Martorul M. a ieşit pe drumul public pentru a strânge
crengile uscate, căzute în şanţul alăturat şi în aceste împrejurări, l-a văzut în poziţie ghemuită pe
minorul D., care prezenta urme de sânge în zona capului. Acesta i-a relatat că a fost lovit cu
furca, în zona capului, de inculpata A. şi, întrucât se simte rău, s-a aşezat lângă gard, pe sol.
Martorul M. l-a ridicat de jos pe minorul D. şi susținându-l de braţ, l-a condus până la locuinţa
familiei sale, luând cu sine şi furca, despre care a crezut că aparţine persoanei vătămate. Ulterior,
părinţii persoanei vătămate au solicitat prin SNUAU 112 prezenţa unei ambulanţe, care l-a
transportat pe D. la Spitalul Judeţean de Urgenţă B., acesta fiind internat în Secţia Chirurgie.
Persoana vătămată D. a depus certificatul medico-legal nr. 137/D1 din 16.02.2016, emis
de Serviciul Judeţean de Medicină Legală B., medicii legişti prezentând următoarele
concluzii:„1. La examinarea medico-legală a numitului D. s-a constatat o plagă înţepată regiune
frontală; comoţie cerebrală. 2. Leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu corp dur
înţepător; pot data de 09.02.2016. 3. Leziunile necesită 11.12 zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare”.Persoana vătămată D. a fost internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă B. Secţia
Chirurgie, în perioada 09.02-11.02.2016, cu diagnosticul „Comoţie cerebrală. Plagă înţepată
regiune frontală. Agresiune”
Audiată în cauză, inculpata a declarat că în ziua de 09.02.2016, fiul său N. i-a povestit că
a fost lovit D. şi pe fondul stării de nervozitate, accentuată şi de consumul unor pahare de bere
alcoolizată, văzându-l în jurul orei 16:30, pe sus-numit, trecând prin faţa porţii sale, i-a reproşat
altercaţia cu fiul său. Inculpata a menţionat că, D. a lovit-o iniţial cu palmele la nivelul feţei şi
intrând în curtea locuinţei sale a luat o furcă şi a lovit-o o singură dată peste mâna dreaptă cu
această unealtă agricolă. Fiind provocată de atitudinea persoanei vătămate, inculpata a precizat
că a luat furca, căzută pe sol şi a aruncat-o după minorul D., care se retrăgea din curtea sa,
lovindu-l în zona capului. Inculpata a recunoscut, totodată, că persoana vătămată a luat furca şi sa îndreptat spre domiciliul părinţilor săi, fără să-i mai spună nimic. S-a reţinut că susţinerile
inculpatei sunt infirmate de depoziţia persoanei vătămate şi conţinutul certificatului medico-legal
ce atestă faptul că leziunile produse nu se aflau în partea din spate a capului minorului D., ci în
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partea din faţă.
Instanţa de fond a constatat că fapta inculpatei A. de a fi lovit persoana vătămată D. în
împrejurările arătate şi cu consecinţele mai sus menţionate constituie infracţiunea de lovire sau
alte violenţe ce este prevăzută de art.193 alin.2 C.pen.
Elementul material al infracţiunii de lovire se realizează prin fapta inculpatei A. care, cu
intenţie directă, a lovit persoana vătămată producându-i o vătămare a integrităţii corporale.
Acţiunea agresoarei a fost îndreptată, în mod nemijlocit împotriva capului victimei, inculpata
folosind împotriva acesteia un obiect dur înţepător. Urmarea imediată constă în vătămarea
integrităţii corporale a persoanei vătămate care a suferit leziuni traumatice pentru vindecarea
cărora au fost necesare 11 - 12 zile de îngrijiri medicale.
Sub aspect subiectiv, s-a constatat din modul de derulare a evenimentelor că inculpata a
acţionat cu intenţie directă urmărind ca prin acţiunile sale să-i pricinuiască victimei vătămări
corporale. Consumarea infracţiunii a avut loc în momentul producerii rezultatului socialmente
periculos respectiv în momentul în care a fost afectată sănătatea victimei prin leziunile suferite
de aceasta.
La stabilirea pedepsei ce a fost aplicată infractoarei s-au avut în vedere criteriile
prevăzute de art. 74 C.pen. referitoare la împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii,
gravitatea rezultatului produs, conduita autoarei după comiterea faptei şi în cursul procesului
penal, situaţia familială şi socială a inculpatei. Numita A. este în vârstă de 36 ani, are studii 7
clase, se ocupă cu agricultura, este căsătorită, are în întreţinere trei minori şi se bucură de o bună
reputaţie în comunitate. Inculpata este la primul contact cu legea penală, fapta dedusă judecăţii
fiind comisă pe fondul unor neînţelegeri existente între părţi.
Pentru această infracţiune inculpata A. a fost condamnată de instanţă la pedeapsa cu
închisoarea, în cuantumul situat la limita minimă prevăzută de lege. Stabilirea pedepsei s-a făcut
de către prima instanţă cu luarea în considerare a împrejurărilor derulării conflictului dintre părţi,
atitudinile acestora pe parcursul derulării evenimentelor, gravitatea leziunilor suferite de victimă,
circumstanţele personale ale inculpatei. Având în vedere criteriile enunţate instanţa de fond a
dispus condamnarea inculpatei la pedeapsa de 6 luni închisoare
Având în vedere criteriile enunţate instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatei A. la
pedeapsa de 8 luni închisoare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.
În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, s-a considerat de către instanţa de
fond că nu se impune privarea de libertate a inculpatei, circumstanţele sale favorabile şi
contextul comiterii infracţiunii fiind elemente ce denotă o periculozitate scăzută a autoarei, ce nu
necesită supunerea acesteia regimului de detenţie.
Astfel, s-a dispus ca executarea pedepsei aplicate să fie suspendată sub supraveghere,
conform art. 91 C.pen. În baza acestui text de lege s-a stabilit un termen de supraveghere de 2
ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.
În baza art. 93 alin.1 Noul C.pen. a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de
supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B. 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 baza art.93 alin. 2 lit.b C.pen. s-a impus condamnatei să execute obligaţia de a
frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune B.
S-a dispus ca în baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpata să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile
lucrătoare la Primăria com. C., jud. B.
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În baza art.91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.96C.pen.
referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub
supraveghere.
Sub aspect civil, s-a reţinut de către instanţa de fond că victima infracţiunii, D., s-a
constituit parte civilă în proces cu suma de 2000 lei reprezentând daune materiale şi 5000 lei
daune morale, instanţa constatând că cererea acesteia este admisibilă în parte.
S-a reţinut că pentru a atrage răspunderea civilă a persoanei ce a comis o faptă ilicită
trebuie îndeplinite mai multe condiţii cumulative şi anume: să se constate existenţa unei fapte
ilicite comisă de inculpat, acea faptă să fie producătoare de prejudiciu şi să existe o legătură de
cauzalitate între acţiunea ilicită a autorului şi pretinsa pagubă. În cauză s-a dovedit că
infracţiunea săvârşită de inculpata A. a produs victimei D. prejudicii materiale în sumă de 500
lei, potrivit declaraţiei martorului I. audiat la ultimul termen de judecată, deplasările la medic au
fost în număr de zece, pentru fiecare transport încasând câte 50 lei. În lipsa altor probe care să
ateste cheltuielile reale suportate de victima agresiunii şi care sunt consecinţa faptei inculpatei,
instanţa de fond a respins cererea părţii civile de acordare a daunelor materiale până la
concurenţa sumei de 2000 lei.
În ceea ce priveşte daunele morale, instanţa de fond a considerat că sunt justificate în
parte. Victima violenţelor exercitate de inculpat a suferit nu numai din punct de vedere fizic,
suferinţă inerentă unor fapte de violenţă, dar şi sub aspect psihic. S-a reţinut că D. este o
persoană tânără, care în urma agresiunilor inculpatei a fost spitalizată, a fost lipsită de
posibilitatea de duce o viaţă normală o perioadă de timp, iar repararea suferinţelor sale se poate
face doar prin acordarea unei compensaţii financiare care este apreciată la suma de 4000 lei.
În concluzie, instanţa de fond a dispus în baza art. 25 alin.1 C.p.p. raportat la art. 1357
din Codul civil, admiterea în parte a acţiunii civile formulate de numitul D. şi obligarea
inculpatei A. la plata sumei de 500 (cinci sute mii) lei cu titlu de daune materiale şi suma de
4000 (patru mii) lei cu titlu de daune morale, respingând restul pretenţiilor civile ca nefondate.
Referitor la cererile de despăgubiri invocate de Serviciul judeţean de Ambulanţă B. (care
a solicitat plata sumei de 701,80 lei reprezentând contravaloare transport şi asistenţă medicală) şi
de Spitalul judeţean B. (care a solicitat plata sumei de 860,61 lei reprezentând cheltuieli de
spitalizare) instanţa de fond a constatat că sunt justificate, aceste unităţi efectuând cheltuieli de
transport şi spitalizare prin internarea părţii civile D..
Constatând că inculpata A. este autoarea infracţiunii de lovire, infracţiune ce a avut drept
consecinţă vătămarea corporală a persoanei vătămate D., vătămare ce a impus o serie de
cheltuieli din partea unităţilor medicale, instanţa de fond a dispus, în conformitate cu art.
397C.p.p., combinat cu art. 1357 din Codul civil şi art. 320alin.1 Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 652 din 28 august
2015, obligarea inculpatei la plata sumei pretinse de Spitalul judeţean B. de 860,61 lei plus
dobânda legală aferentă acestei sume calculată de la data de 11.02.2016 şi până la data achitării
efective şi sumei pretinse de Serviciul de Ambulanţă B. de 701,80 lei reprezentând contravaloare
transport şi asistenţă medicală acordată părţii civile D.
În temeiul art. 274 alin.1 C.p.p. inculpata A. a fost obligată la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat care sunt în sumă de 185 lei.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, inculpata A., fără însă a-l
motiva, şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, care a criticat, în esenţă, că instanţa de
fond nu a reţinut dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.p.p. deşi a admis cererea inculpatei de judecare a
cauzei potrivit procedurii prevăzute de art. 375 C.p.p. la termenul de judecată din 23.01.2018, nu
a confiscat în temeiul art. 112 alin. 1 lit.b C.pen. a bunului folosit la săvârşirea infracţiunii
(furca) şi că pedeapsa stabilită nu este proporţională cu gravitatea faptei.
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La termenul de judecată din data de 11.06.2018, apărătorul ales al inculpatei apelant a
depus la dosar o declaraţie autentificată prin care partea civilă intimată D. a arătat că înţelege să
îşi retragă plângerea penală prealabilă formulată împotriva inculpatei (fila 16 dosar).
Procedând la soluţionarea apelurilor promovate, în baza actelor şi lucrărilor dosarului,
conform art. 417 alin.1 şi 2 şi art. 420 C.p.p., şi prin prisma conduitei procesuale adoptate de
persoana vătămată, Curtea a constatat următoarele:
Inculpata A. a fost trimisă în judecată, prin rechizitoriul nr. 781/P/2016 al Parchetului de
pe lângă Judecătoria Botoşani pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută
şi sancţionată de art.193 alin. 2 C.pen., infracţiune pentru care a fost condamnată prin sentinţa
penală nr.292 din 02.03.2018 a Judecătoriei Botoşani.
Curtea a reţinut că potrivit art.193 alin. 3 C.pen. acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Instituţia plângerii penale prealabile este o excepţie de la principiul oficialităţii şi constă
în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele
competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. Principiul oficialităţii ce domină
procesul penal este ştirbit şi prin posibilitatea pe care o are persoana vătămată de a-şi retrage
plângerea prealabilă.
Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care
plângerea a fost retrasă aşa cum rezultă din dispoziţiile art.158 alin.2 C.pen.
Potrivit art. 158 alin. 1 C.pen., retragerea plângerii prealabile poate interveni până la
pronunţarea unei hotărâri definitive, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a
acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile.
Curtea a mai reţinut că potrivit art.16 alin.1 „Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare,
iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: (...) 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”.
Condiţiile legale enunţate anterior au fost apreciate ca fiind îndeplinite în speţă faţă de
împrejurarea că persoana vătămată D. a dat o declaraţie autentificată prin care a arătat că îşi
retrage plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatei A. şi, în consecinţă, se impune
încetarea procesului penal.
În ceea ce priveşte critica formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani
referitoare la omisiunea instanţei de a dispune măsura specială a confiscării bunului folosit la
săvârşirea infracţiunii, Curtea a apreciat-o ca întemeiată, din următoarele considerente:
Din procesului verbal încheiat la data de 04.10.2017 rezultă că s-a înregistrat în registrul
de corpuri delicte al Judecătoriei Botoşani, la poziţia 199/2017: coada de lemn de esenţă brad, cu
lungime de 1.57 x 0.25 m, ce este introdusă prin presare în partea metalică, imobilizată cu un cui
din fier a 2.5 cm lungime, iar la o distanţă de 88 cm faţă de partea superioară şi 60 cm faţă de
partea inferioară sunt inscripţionate literele ,,NAI” şi partea din fier, furca propriu-zisă, compusă
din două piese unite prin sudură, superior – una din ţeavă din fier cu diam. 4 cm, cu o lungime de
6.5cm şi inferior – o parte în formă de U, baza cu lungime de 17 cm, prevăzută în prelungire cu 3
corne metalice, cu o lungime de 30 cm fiecare, bun folosit de inculpata A. la comiterea
infracţiunii pentru care a fost trimisă în judecată.
Conform art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal: „(1) Sunt supuse confiscării speciale: (…) b)
bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte
prevăzute e legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând alte persoane,
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor”.
În prezenta cauză prima instanţă a stabilit prin sentinţa apelată că inculpata s-a folosit de
bunul depus la Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Botoşani la data de 04.10.2017 şi se
impunea să dispună confiscarea acestuia.
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Având în vedere că la săvârşirea infracţiunii din prezenta cauză s-a folosit un bun care
este al făptuitoarei şi că măsura confiscării speciale este o măsură de siguranţă care se ia chiar
dacă procesul penal nu s-a finalizat printr-o hotărâre definitivă de condamnare, fiind suficientă
constatarea că există o faptă penală, Curtea a apreciat că se impune luarea măsurii de siguranţă
prevăzută de art.112 alin.1 lit. b C.pen.
În consecință, faţă de aspectele menţionate anterior, Curtea, având în vedere manifestarea
de voinţă a persoanei vătămate, în baza art. 421 pct. 2 lit.a C.p.p., a admis apelurile declarate de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi de inculpata A. împotriva sentinţei penale nr.292
din 02.03.2018 a Judecătoriei Botoşani, a desfiinţat, în totalitate, sentinţa penală apelată şi, în
rejudecare, în temeiul art. 396 pct. 6 C.p.p. rap. la art. 16 lit. g C.p.p., coroborat cu art.193 alin. 3
C.pen. rap. la art. 158 alin.1 şi 2 C.pen. a încetat procesul penal privind pe inculpata A. pentru
săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., ca urmare a
retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată D., a luat act că persoana vătămată D.
nu mai are niciun fel de pretenţii civile de la inculpata A. şi, în baza art. 25 alin.5 C.p.p. şi a lăsat
nesoluţionate acţiunile civile formulate de către părţile civile Spitalul Judeţean B. şi Serviciul
Judeţean de Ambulanţă B.
În temeiul art. 112 lit. b C.pen. a dispus confiscarea specială a unei furci compusă din
două părţi, una din lemn şi cealaltă din fier, respectiv: coada de lemn de esenţă brad, cu lungime
de 1.57 x 0.25 m, ce este introdusă prin presare în partea metalică, imobilizată cu un cui din fier
a 2.5 cm lungime, iar la o distanţă de 88 cm faţă de partea superioară şi 60 cm faţă de partea
inferioară sunt inscripţionate literele ,,NAI” şi partea din fier, furca propriu-zisă, compusă din
două piese unite prin sudură, superior – una din ţeavă din fier cu diam.4 cm, cu o lungime de
6.5cm şi inferior – o parte în formă de U, baza cu lungime de 17 cm, prevăzută în prelungire cu 3
corne metalice, cu o lungime de 30 cm fiecare, bun folosit de inculpata A. la săvârşirea
infracţiunii şi aflat la camera de corpuri delicte a Judecătoriei Botoşani.
18. Obligarea inculpatului la prestarea unei munci neremunerate în folosul
comunităţii. Obligativitatea indicării a două unități din comunitate.
Rezumat:
În cazul în care inculpatul, în aplicarea prevederilor art. 93 alin. 3 Cod penal, a fost
obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, instanţa trebuie să indice în
concret, în dispozitivul hotărârii, două entităţi din comunitate unde aceasta urmează a fi
efectuată, astfel cum impun dispoziţiile art. 403 alin. 2 Cod procedură penală.
(Decizia nr. 252 din data de 05.03.2018, dosar nr. 8972/193/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 403 alin. 2 Cod proc. penală, art. 93 alin. 3 Cod penal.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 1178 din data de 28.09.2017 pronunţată de Judecătoria Botoşani
în dosar nr. ../193/2017, a fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de
conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplic.
art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, 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 B. la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
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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 baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, s-a impus inculpatului obligaţia de a frecventa un
program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu
instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a
fost obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria oraşului C. pe o
perioadă de 60 de zile.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul nr. 1325/P/2016
întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani la data de 2 mai 2017 s-a dispus
trimiterea în judecată a inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul
fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal.
În fapt, s-a reţinut în sarcina acestuia că la data de 09.03.2016, în jurul orei 02:00,
lucrătorii din cadrul Poliţiei Municipiului B. - Biroul Rutier, aflându-se în exercitarea atribuţiilor
de serviciu pe Şoseaua D. din mun. B., au efectuat semnalul regulamentar de oprire
autoturismului marca „X”, cu nr. de înmatriculare xx-yyy, care circula dinspre localitatea E.
către municipiul B. Conducătorul autoturismului sus-menţionat a ignorat semnalul poliţiştilor,
continuându-şi deplasarea aproximativ 150 metri, după care a oprit autoturismul pe calea de
acces în curtea imobilului numărul 2.., a coborât din autoturism şi a fugit într-o direcţie
necunoscută. Lucrătorii de poliţie au pornit în urmărirea conducătorului autoturismului susmenţionat, însă nu au reuşit prinderea acestuia. În autoturismul sus-menţionat au fost identificaţi
martorii ..., toţi declarând că autoturismul a fost condus de către inculpatul A. Atunci, organele
de poliţie au procedat la verificarea, în baza de date, a inculpatului, ocazie cu care s-a constatat
că acesta nu este posesor al permisului de conducere, aspect confirmat ulterior prin adresa nr.
49756/24.05.2016, emisă de Serviciul Public Comunitar - Regim Permise Conducere şi
înmatriculare a Vehiculelor - B.
Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa a apreciat că pentru reeducarea sa se impune
aplicarea unei pedepse cu închisoare în limita minimă prevăzută de lege, respectiv 8 luni,
pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul, solicitând amânarea aplicării
pedepsei.
Prin decizia penală nr. 252 din data de 05.03.2018, Curtea de Apel Suceava, în temeiul
art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a admis apelul declarat de inculpat.
A desfiinţat în parte sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, în baza art. 93 alin. 2 lit. b
Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, l-a obligat pe acesta să presteze o muncă
neremunerată în folosul comunităţii la Primăria oraşului C. sau la Primăria comunei F., ambele
din judeţul B. (în loc de „Primăria oraşului C., judeţul B.”), pe o perioadă de 60 de zile.
Pentru a decide astfel, a reţinut instanţa de control judiciar, printre altele, că:
„Potrivit art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, când instanţa dispune suspendarea
executării pedepsei, în dispozitiv va menţiona măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute
la art. 93 alin. 1-3 Cod penal şi va indica două entităţi din comunitate unde urmează a executa
obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.
Cum prima instanţă în mod greşit a obligat inculpatul la prestarea unei munci
neremunerate în folosul comunităţii la o singură entitate publică, apelul declarat de inculpat este
întemeiat sub acest aspect, urmând a fi indicate două entităţi publice, aşa cum prevăd dispoziţiile
de mai sus.”
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DREPT PROCESUAL PENAL

1. Autoritatea de lucru judecat. Inculpat sancţionat anterior contravenţional pentru
comiterea aceleiaşi activităţi ilicite ce i se impută în cauza penală dedusă judecăţii.
Incidenţa temeiului de încetare a procesului penal reglementat de art. 16 alin. 1 lit. i Cod
procedură penală.
Rezumat:
Principiul ne bis in idem se opune urmăririi sau sancţionării unei persoane pentru
săvârşirea unei infracţiuni pentru care persoana respectivă a fost deja achitată sau condamnată
printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale a statului. Acest principiu este
aplicabil şi în cazul în care pentru fapta comisă persoana a fost sancţionată contravenţional,
întrucât ea poate fi considerată ca având un caracter „penal” în sensul autonom pe care
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului îl acordă respectivei noţiuni.
(Decizia nr. 46 din data de 19.01.2018, dosar nr. 6104/285/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 6 Cod procedură penală, art. 4 Protocolul nr. 7 din
Convenţia E.D.O.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 528 din data de 07.07.2017 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosar nr. ../285/2016, în temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură
penală, a fost achitat inculpatul A. pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270
alin. 2 lit. a din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, modificată şi completată de
OUG 54/2010.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul nr. .../P/2015 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A.
pentru comiterea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/2006
privind Codul Vamal al României, constând în aceea că, la data de 23.05.2015, în jurul orelor
03:00, acesta s-a prezentat pe sensul de intrare în România, în PTF S., la volanul autoturismului
marca Z, cu nr. de înmatriculare xx-yyy, iar în urma controlului au fost descoperite următoarele
bunuri: cantitatea de 860 pachete ţigarete marca .., ascunse şi nedeclarate în locaşuri special
amenajate în bara din spate, praguri şi un locaş amenajat între lunetă şi portbagaj. Având în
vedere că ţigaretele au fost ascunse în locaşuri special amenajate, autoturismul marca Z cu nr. de
înmatriculare xx-yyy, serie şasiu WBAGG8..., de culoare negru, an fabricaţie 1999 şi certificatul
de înmatriculare cu numărul CAT 69.., au fost reţinute în vederea confiscării cu ARBC nr. ....
Ulterior, în jurul orelor 03:30, în timpul controlului motorului autoturismului Z ... cu
numărul de înmatriculare xx-yyy, sub filtrul de aer a fost găsit un pachet învelit în plastic negru,
tras în scotch. După deschidere s-a găsit o pungă pe care era lipită o etichetă în care erau
menţionate diverse diametre, bucăţi şi gramaje, precum şi inscripţia OL LNU (de la LNT),
DLEA DRACONA (pentru DRACONA), precum şi adresa şi numărul de telefon a unei firme de
bijuterii din Istanbul Turcia, cu adresa de e-mail info(a)f....com; www......com.
După deschiderea acestei pungi au fost găsite un număr de 10 pungi mici etichetate în
care se aflau cantităţile menţionate pe etichetă, iar pe unele din ele era menţionat „Zirconiu”,
fiind cantitatea de 327.146 bucăţi de diferite diametre.
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Cu ocazia audierii în calitate de suspect şi inculpat în data de 24.11.2015 la sediul
Punctului Poliţie de Frontieră S., A. a recunoscut fapta comisă, declarând că a pus în maşina Z..
număr xx-yyy ţigările şi pietrele pentru a le transporta în Bulgaria şi toate acestea le-a făcut fără
a anunţa proprietarul maşinii B.
Analizând probele administrate, instanţa de fond a reţinut că situația descrisă în
rechizitoriu se confirmă, iar în ceea ce privește cantitatea de 860 pachete ţigareta marca
Rothmans, a fost încheiat procesul verbal de contravenţie seria ANV/20 nr. ... (87) din data de
23.05.2015 prin care A. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 10 000 lei pentru săvârşirea
contravenţiei prev. de art. 653 alin 1, 2 lit. a din HG 707/2006. Prin raportare la dispoziţii de
natură contravenţională, având în vedere că ţigaretele au fost ascunse în locaşuri special
amenajate, autoturismul marca Z cu numărul de înmatriculare xx-yyy, serie şasiu WBAGG8...,
de culoare negru, an fabricaţie 1999 şi certificatul de înmatriculare cu numărul CAT 69.., au fost
reţinute în vederea confiscării cu ARBC nr. ....
Relativ la pietrele găsite asupra inculpatului, s-a reținut că prin adresa din 19 iunie 2015
s-a comunicat că valoarea în vamă a acestora este de 43.455 lei.
Pentru identificarea naturii pietrelor descoperite în autoturism s-a solicitat Institutului
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare efectuarea unei analize
chimice şi structurale, iar prin adresa nr. 1162 din 5 august 2015 s-a comunicat este vorba de
silicat de zirconiu cu puritate avansată, denumit şi „zircon”, iar preţul unor asemenea pietre
diferă în funcţie de dimensiuni şi formă. Pentru o mai bună apreciere s-a sugerat a se lua legătura
cu preşedintele Asociaţiei lucrătorilor din domeniul metalelor preţioase.
Expertul din cadrul Direcției Generale Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces
Kimberley, referitor la preţul de valorificare a pietrelor, a recomandat consultarea listei preţurilor
pentru pietre preţioase şi semipreţioase naturale şi sintetice aplicate de BNR începând cu 1
ianuarie 2015, fiind efectuat calculul după cum urmează: 0,01 lei/kt piatră sintetică - 1311 gr.
egal aproximativ 6555 kt x 0,01 lei = 65,55 lei .
Totodată, Asociaţia Bijutierilor din România a comunicat faptul că din analiza mostrelor
a rezultat că este vorba de „Cubic Zirconia”, folosite pe scară largă în domeniul bijuteriilor, sunt
sintetice şi nu se încadrează în categoria pietrelor semipreţioase natural. În ceea ce priveşte preţul
de achiziţie al acestor pietre, s-a arătat că variază de la producător la producător, adică de la
0,001 dolar/bucată la 0,01 dolar/bucată pentru gama de pietre 1,0 mm-2,0 mm.
Faţă de valorile rezultate din demersurile efectuate de organele de urmărire penală
categoric diferite de valoarea indicată de ANAF, s-a revenit cu adresă pentru a reevalua valoarea
de piaţă a pietrelor reţinute de la inculpatul A.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Direcţia Regională Vamală a menţionat
că valoarea în vamă a fost corect stabilită, iar la stabilirea acestei valori au fost avute în vedere
mai multe metode prin raportare la datele şi elementele din declaraţia de import privind un
produs similar, iar pentru pietrele cu diametrul de 1,5 mm, 1,4 mm, 1,3 mm, 1,2 mm s-a avut în
vedere o valoare de 0,034 USD pentru o piatră cu diametrul de 1,25 mm.
În ceea ce priveşte dispoziţia legală care incriminează operaţiuni ilicite de introducere în
ţară a unor mărfuri, instanţa a reţinut că potrivit art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006,
constituie infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani introducerea
în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la
controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă
valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul
produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri.
Analizând conţinutul constitutiv al infracţiunii imputate inculpatului, instanţa a reținut că
elementul material a constat în acţiunea de introducere în ţară, prin locurile stabilite pentru
controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a unui număr de 327.146 bucăţi pietre
artificiale.
107

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

Ca şi condiţie ataşată elementului material în întregirea laturii obiective legiuitorul a
prevăzut condiţia că valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase să fie mai mare de
20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte
bunuri sau mărfuri.
În ceea ce priveşte valoarea în vamă, judecătorul a subliniat cu prioritate că nu este avută
în vedere şi valoarea în vamă a celor 860 pachete ţigarete marca ..., disimulate în autovehicul şi
sustrase de la controlul vamal, întrucât pentru această faptă petentul a fost sancţionat
contravenţional.
Aşadar, ceea ce este necesar a se stabili, în aprecierea condiţiei menţionate anterior, este
valoarea în vamă a celor 327.146 bucăţi pietre artificiale.
Întrucât din demersurile efectuate de organele de urmărire penală au rezultat valori
diferite și net inferioare celei stabilite de ANAF, 43.455 lei, instanța de fond a apreciat că există
un dubiu cu privire la valoarea în vamă a pietrelor sintetice, ceea ce afectează conţinutul
constitutiv al infracţiunii deduse judecății, fapta imputată inculpatului nefiind prevăzută de legea
penală. Având în vedere şi principiul potrivit căruia îndoiala profită celui acuzat, s-a dispus
achitarea inculpatului cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea
nr. 86/2006.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, criticând-o pentru netemeinicie în ceea ce priveşte achitarea inculpatului, cu
motivarea că fapta reţinută în sarcina sa întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de
contrabandă, prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al
României, aceasta fiind probată în mod legal şi temeinic.
La termenul de judecată din data de 17.01.2018, cu ocazia dezbaterilor, reprezentantul
Parchetului a arătat că în cauză este dat principiul non bis in idem, în raport de procesele verbale
prin care inculpatul a fost sancționat contravențional și care au fost atașate cauzei.
Prin decizia penală nr. 46 din data de 19.01.2018, Curtea de Apel Suceava, în baza art.
421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi împotriva sentinței penale nr.528 din 7.07.2017 a Judecătoriei Rădăuţi.
A desfiinţat în totalitate sentința, iar în rejudecare, în baza art. 396 alin. 6 raportat la art.
16 lit. i Cod de procedură penală a încetat procesul penal faţă de inculpatul A. sub aspectul
infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr. 86/2006, ca urmare a
existenţei autorităţii de lucru judecat.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut, printre altele, următoarele:
„Analizând lucrările dosarului de urmărire penală, Curtea constată că prin procesul verbal
de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 87, încheiat la data de 23.05.2015 de către
agentul constatator din cadrul Biroului Vamal S., inculpatul A. a fost sancționat contravențional
cu suma de 10.000 lei și sancțiunea complementară a confiscării mijlocului de transport, în
temeiul art. 653 lit. a din HG 707/2006, reținându-se că a încălcat art. 612 din Regulamentul
Vamal al României aprobat prin HG 707/2006 și art. 225 din Regulamentul CEE 2454/93 prin
aceea că, prezentându-se la controlul vamal la volanul autoturismului marca Z .., cu numărul de
înmatriculare xx-yyy, la data de 23.05.2015, în jurul orelor 03:00, au fost descoperite, ascunse şi
nedeclarate, în locaşuri special amenajate (praguri și bara din spate), 860 pachete ţigări marca .,
cu timbru Ucraina. Prin același proces verbal s-a dispus și confiscarea țigărilor.
De asemenea, din înscrisurile înaintate la dosar de către Direcția Regională Vamală
rezultă că prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 97, încheiat la
data de 02.06.2015 de către agentul constatator din cadrul Biroului Vamal S., inculpatul A. a fost
sancționat contravențional în temeiul art. 653 lit. a din HG 707/2006 cu suma de 3.000 lei,
reținându-se că a încălcat prev. art. 612 din Regulamentul Vamal al României aprobat prin HG
707/2006 și art. 225 din Regulamentul CEE 2454/93 prin aceea că, prezentându-se la controlul
vamal la volanul autoturismului marca Z ..., cu numărul de înmatriculare xx-yyy, la data de
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23.05.2015, a fost descoperită, ascunsă și nedeclarată, în cutia filtrului de aer a autoturismului,
pietre prețioase în greutate de 1,311 grame, iar în urma expertizării acestora s-a concluzionat că
A. a încălcat prevederile legale menționate mai sus.
Prin același proces verbal, în temeiul art. 653 alin. 1 lit. a teza a II-a din HG 707/206, s-a
dispus și confiscarea pietrelor reținute conform Adeverințelor de Reținere a Bunurilor nr. 118,
119, 120 din data de 02.06.2015.
Potrivit înscrisurilor din dosar, niciunul dintre procesele-verbale invocate nu a fost atacat
în instanţă cu plângere contravenţională.
Având în vedere situația de fapt descrisă în cele două procese verbale de contravenție și
sancțiunile aplicate inculpatului în materie contravențională, instanţa de apel a pus în discuţie
existenţa autorităţii de lucru judecat pentru fapta dedusă judecăţii în procedura penală, întemeiat
pe disp. art. 4 din Protocolul 7 al Convenţiei şi cauza Tsonev vs. Bulgaria pronunţată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului.
Potrivit art. 6 din Codul de procedură penală „Nicio persoană nu poate fi urmărită sau
judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat
anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare
juridică.”
Principiul ne bis in idem se opune urmăririi sau sancţionării unei persoane pentru
săvârşirea unei infracţiuni pentru care persoana respectivă a fost deja achitată sau condamnată
printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale a statului.
Articolul 4 al Protocolului 7 al Convenţiei consacră „dreptul de a nu fi judecat sau
pedepsit de două ori”, cunoscut sub denumirea de „ne bis in idem”: „Nimeni nu poate fi urmărit
sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi Stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care
a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale
ale acestui Stat. (…)”
Aşa cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului, noţiunea de procedură penală din textul art. 4 al Protocolului nr. 7 la Convenţia
europeană asupra drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale trebuie interpretată în lumina
principiilor generale care privesc termenii de acuzaţie penală şi pedeapsă din art. 6 şi 7 ale
Convenţiei europene. Incidenţa într-o cauză penală a principiului ne bis in idem presupune
analiza sancţiunii aplicate anterior şi dacă aceasta se circumscriu sau nu noţiunii de „acuzaţie
penală”, stabilirea identităţii dintre faptele din prima procedură şi cele din a doua procedură şi
analiza dublei proceduri.
În dreptul intern, anumite fapte care au o conotaţie penală, datorită gradului scăzut de
pericol social, nu sunt calificate drept infracţiuni, ci contravenţii.
În categoria acestora se înscriu şi contravenţiile incriminate în art. 653 lit. a din HG
707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României conform
căruia constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 la 8000 lei sustragerea de
la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal, pentru
care inculpatul a fost sancţionat.
Potrivit art. 612 din același act normativ persoanele fizice pot introduce sau scoate din
ţară mărfuri fără caracter comercial, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
Faptele de care a fost „acuzat” inculpatul A. prin cele două procese verbale contravenţie
arătate mai sus, întocmite de agenții constatatori din cadrul Biroului Vamal S., pot fi considerate
ca având un caracter „penal” în sensul autonom pe care Convenţia EDO îl acordă acestei noţiuni,
având în vedere că, pe de o parte, interdicţia instituită prin textul legal încălcat se adresează
tuturor persoanelor şi că, pe de altă parte, scopul sancţiunii este acela de a pedepsi şi a preveni
săvârşirea în viitor a unor fapte similare (Hotărârea CEDO din 4 octombrie 2007 Anghel c.
României).
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În aceste condiţii, instanţa de control judiciar trebuie să stabilească dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute în art. 4 al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO şi anume să stabilească
dacă faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată în cauza pendinte, sunt aceleaşi cu
faptele pentru care inculpatul a fost sancţionat contravenţional şi dacă există o hotărâre prin care
să se fi stabilit definitiv dacă persoana acuzată este sau nu vinovată de săvârşirea faptei cu
caracter penal reţinute in sarcina sa în procedura contravenţională (Hotărârea CEDO Tsonyo
Tsonev c. Bulgariei).
Curtea constată că inculpatul A. a fost trimis în judecata în prezenta cauză pentru
comiterea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/2006, reținânduse în sarcina lui că, la data de 23.05.2015, în jurul orelor 03:00, s-a prezentat pe sensul de intrare
în România, în PTF S., la volanul autoturismului marca Z .., cu numărul de înmatriculare xx-yyy,
iar în urma controlului a fost descoperită cantitatea de 860 pachete ţigări marca .., ascunsă şi
nedeclarată, în locaşuri special amenajate în bara din spate, praguri şi un locaş amenajat între
lunetă şi portbagaj. Față de modul în care au fost ascunse țigările, în locaşuri special amenajate,
autoturismul marca Z cu numărul de înmatriculare xx-yyy, serie şasiu WBAGG8..., de culoare
negru, an fabricaţie 1999 şi certificatul de înmatriculare cu numărul CAT 69..., au fost reţinute în
vederea confiscării conform Adeverinței de reținere a bunurilor nr. 104/23.05.2015.
Ulterior, la un control amănunțit, în același autoturism, sub filtrul de aer, a fost găsit un
pachet învelit în plastic negru, tras în scotch, în care se aflau 327.146 bucăți pietre artificiale din
zirconiu, evaluate de către Direcția Regională Vamală la suma de 43.455 lei.
Potrivit art. 270 alin. 2 lit. a din Legea 86/2006, constituie, de asemenea, infracţiune de
contrabandă şi se pedepseşte potrivit alin. 1, introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a
mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare
de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri.
În aceste condiţii, instanţa de apel retine că acuzaţiile aduse inculpatului atât in procedura
contravenţională cât si în prezentul proces penal sunt, în esenţă, aceleaşi, în accepţiunea art. 4 al
Protocolului nr.7 din Convenţia EDO (Hotărârea CEDO Tsonyo Tsonev c. Bulgariei, par.52)
În privinţa existentei unei hotărâri judecătoreşti prin care să se fi stabilit definitiv dacă
inculpatul este sau nu vinovat de săvârşirea faptelor cu caracter penal reţinute în sarcina sa,
Curtea constată că în accepţiunea Curţii EDO, o hotărâre este definitiva, în sensul art.4 al
Protocolului nr.7 din Convenţia EDO, atunci când acea hotărâre a intrat sub autoritatea lucrului
judecat (Hotărârile CEDO Tsonyo Tsonev c. Bulgariei, par.52 si Sergey Zolotukhin c. Rusiei,
par.107-108).
În cauză, aşa cum s-a arătat mai sus, procesele-verbale invocate nu au fost contestate în
instanţă cu plângere contravenţională, astfel că, la expirarea termenului de 15 zile de la
comunicarea lor, au devenit irevocabile. Condamnarea administrativă suferită de inculpat a
devenit astfel definitivă în înţelesul art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană anterior
declanşării procedurilor penale împotriva inculpatului. De menționat este faptul că prin
ordonanța din data de 24 iunie 2015 s-a început urmărirea penală in rem, iar prin ordonanța din
data de 30 septembrie 2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de
suspectul A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă în modalitatea descrisă anterior.
În susținerea aplicării principiului ne bis in idem în cauza de față, Curtea mai reţine că
CEDO a constatat o violare a art. 4 al Protocolului nr.7 din Convenţia EDO din partea Austriei,
deoarece în urma unei pedepse aplicate de către organele administrative (politie), pentru
conducerea autoturismului sub influenta alcoolului, a fost pronunţată şi o sentinţă judecătorească
pentru aceeaşi fapta - ucidere din culpa ca urmare a conducerii unui autoturism sub influenta
alcoolului (Hotărârea CEDO Franz Fischer c. Austriei, par.25, 28-29,31-32).
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În aceste condiţii, Curtea retine că prezentul proces penal reprezintă o a doua procedură
judiciara a statului îndreptată împotriva inculpatului A. prin care se urmăreşte angajarea
răspunderii penale a inculpatului pentru o fapta de natura penală pentru care a fost deja
condamnat definitiv în procedura contravenţională.
Fiind realizate în cauză toate cele trei componente ale principiului ne bis in idem şi având
în vedere principiul priorităţii tratatelor internaţionale privind drepturile omului în faţa legislaţiei
naţionale, principiu consacrat de art. 20 din Constituţie, pentru infracţiunea de contrabandă
prevăzută de art. 270 alin. 2 lit. a din Legea nr.86/2006 nu se poate constata decât intervenţia
autorităţii de lucru judecat, cauză care lipseşte de obiect acţiunea penală şi atrage încetarea
procesului penal în baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lin. 1 lit. i Cod
procedură penală raportat la art.4 din Protocolul nr.7 CEDO.”
2. Autoritate de lucru judecat. Consecinţe.
Rezumat:
În situaţia în care o persoană a fost condamnată definitiv pentru comiterea unei
infracţiuni, ea nu mai poate fi judecată şi condamnată pentru săvârşirea aceleiaşi fapte, chiar
dacă i s-ar da o altă încadrare juridică. În acest caz, instanţa va dispune încetarea procesului
penal, întrucât există autoritate de lucru judecat.
(Decizia nr. 434 din 25.04.2018, dosar nr. 5018/86/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 340 din 27.12.2017 pronunţată în dosar nr. .../86/2016, Tribunalul
Suceava l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 1
Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal.
A condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal,
cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal.
A constatat că infracţiunile din prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunea de tâlhărie
calificată, prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin. 1 lit. d şi f Cod penal, pentru care
inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, la care a fost adiţionat restul
de 869 zile închisoare, prin sentinţa penală nr. 265 din 13.07.2015 a Judecătoriei Suceava.
A descontopit şi repus în individualitatea ei pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani şi 869 zile
închisoare, în pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi restul adiţionat de 869 zile închisoare.
În baza art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 40 alin. 1
Cod penal, a contopit pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare,
în sensul că a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care a adăugat un spor de 20
luni închisoare (o treime din celelalte pedepse), urmând ca, în final, inculpatul să execute o
pedeapsă de 5 ani şi 8 luni închisoare.
A constatat că infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos,
prevăzută de art. 250 alin. 1 Cod penal, şi acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art.
360 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta hotărâre, sunt
săvârşite în termenul de supraveghere al liberării condiţionate din executarea pedepsei de 7 ani
închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 285/09.06.2010 a Judecătoriei Suceava pronunţată în
dosar nr. .../314/2010, definitivă prin nerecurare la data de 05.07.2010.
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În baza art. 104 alin. 2 teza I Cod penal a constatat că prin sentinţa penală nr. 265 din
13.07.2015 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin decizia penală nr. 642 din 11.09.2015 a Curţii
de Apel Suceava, s-a revocat liberarea condiţionată din executarea pedepsei de 7 închisoare
aplicate prin sentinţa penală nr. 285/09.06.2010 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare
la 05.07.2010, şi a dispus executarea restului rămas neexecutat de 869 zile închisoare.
În baza art. 104 alin. 2 teza a II a Cod penal rap. la art. 43 alin. 1 Cod penal a adăugat
pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin prezenta hotărâre la restul rămas
neexecutat de 869 de zile închisoare din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală
nr. 285/09.06.2010 a Judecătoriei Suceava, definitivă prin nerecurare la data de 05.07.2010,
urmând ca inculpatul A. să execute pedeapsa de 5 ani, 8 luni şi 869 zile închisoare.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului că la data de 30.10.2014, persoana
vătămată B. a sesizat organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului cu privire la faptul că în
seara zilei de 29.10.2014, în jurul orei 21:30, A. a pătruns în apartamentul persoanei său, fără
acord, folosind o cheie primită anterior de la B., apoi fără nici un motiv a exercitat acte de
violenţă asupra persoanei vătămate, deposedând-o de un card bancar, un televizor, o tabletă, un
aparat foto şi suma de 90 lei.
În toamna anului 2014 persoana vătămată B. s-a înţeles cu inculpatul A. ca acesta din
urmă să efectueze lucrări de modernizare a apartamentului aparţinând persoanei vătămate, contra
unei sume de bani, iar B. i-a înmânat în acest scop o cheie de la uşa de acces pentru ca inculpatul
să poată să vină şi să lucreze în apartament în lipsa proprietarului.
În seara zilei de 29.10.2014, persoana vătămată B. se afla la domiciliu, iar la un moment
dat în apartament s-a stins complet lumina, astfel că B. s-a deplasat la tabloul electric de pe hol,
pentru a-l verifica. În holul apartamentului l-a observat pe inculpatul A., care intrase fără acordul
persoanei vătămate, folosind cheia înmânată de aceasta în scopul efectuării lucrărilor.
În aceste circumstanţe, inculpatul A. i-a cerut persoanei vătămate să îi achite suma de
10.000 lei pentru lucrarea efectuată, însă B. nu a fost de acord, întrucât suma pentru care se
înţeleseseră era mai mică. Persoana vătămată i-a mai spus inculpatului că nu are suma cerută,
nici în numerar, nici pe card.
În urma refuzului lui B. de a-i satisface cererea, A. a început să exercite acte de violenţe
asupra acestuia, lovindu-l cu putere, iar victima a căzut. În aceste împrejurări şi ameninţând pe
persoana vătămată că o va omorî dacă sesizează organele de poliţie, inculpatul a deposedat-o de
suma de 90 lei şi mai multe bunuri, respectiv un televizor marca .., o tabletă marca .., un aparat
foto marca .., precum şi un card bancar emis pe numele lui B. de unitatea bancară xx BANK.
Odată cu sustragerea cardului bancar ridicat anterior, folosind violenţe fizice şi
ameninţări, inculpatul i-a cerut persoanei vătămate să-i comunice şi codul PIN corespunzător
instrumentului bancar. De frică, în contextul prezentat, fiind supus unor lovituri repetate de către
inculpat, B. i-a comunicat acestuia codul PIN.
Inculpatul A. a părăsit apartamentul persoanei vătămate, având asupra sa suma de bani şi
bunurile sustrase, inclusiv cardul bancar aparţinând acesteia. S-a deplasat din centrul
municipiului (din zona .., unde este situat apartamentul persoanei vătămate) în cartierul .., unde
s-a oprit la bancomatul aparţinând yy BANK.
Astfel, la data de 29.10.2014, ora 23:53:03, inculpatul a retras suma de 200 lei de pe
cardul persoanei vătămate, iar un minut mai târziu a mai retras încă 50 lei.
Ulterior, inculpatul l-a apelat telefonic pe martorul C., taximetrist, pe care îl cunoştea şi
căruia i-a solicitat serviciile. C. l-a transportat pe A. din cartierul ... în satul zz (la locuinţa
inculpatului, unde acesta şi-a schimbat îmbrăcămintea), apoi în comuna ww (de unde inculpatul
a luat-o pe prietena lui), după care au revenit în municipiu. La întoarcerea în municipiu,
inculpatul i-a solicitat martorului să oprească în cartierul .., la bancomatul aparţinând yy BANK,
pentru a scoate bani de pe card, iar taximetristul s-a conformat.
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În aceste circumstanţe, inculpatul a mai retras încă 10 lei de pe cardul bancar aparţinând
lui B., retragere care a fost efectuată la data de 30.10.2014, ora 01:07:25.
După efectuarea celei de-a treia retrageri, inculpatul i-a cerut martorului C. să-l transporte
la Hotelul „...” din comuna qq, unde a rămas împreună cu prietena lui.
Inculpatul a folosit banii retraşi fără drept din contul persoanei vătămate în interes
personal, achitând preţul cursei efectuate cu taxiul (60-70 lei), cazarea la hotel (50 lei), alimente
şi băuturi (57,49 lei achitaţi pentru o comandă la ...).
Din certificatul medico-legal nr. 1159 - A2 din 30.10.2014 şi adresa SML Suceava nr.
201-SV/A8 din 31.10.2014, a rezultat că persoana vătămată B. a prezentat traumatism cranio
facial, plagă contuză, echimoze şi excoriaţii, leziuni traumatice care au necesitat 13-14 zile de
îngrijiri medicale.
Prin decizia penală nr. 434 din data de 25.04.2018 pronunţată în dosar nr. ../86/2016,
Curtea de Apel Suceava a admis apelul declarat de inculpat împotriva sentinţei penale nr.
340/27.12.2017 a Tribunalului Suceava.
A desfiinţat în parte sentinţa apelată şi în rejudecare:
În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. i Cod procedură penală, a încetat procesul
penal pornit împotriva inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni
financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 Cod penal, şi acces ilegal la un sistem
informatic, prev. de art. 360 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal şi art. 41
alin. 1 Cod penal, dată fiind autoritatea de lucru judecat.
A menţinut din sentinţă doar dispoziţiile referitoare la plata onorariilor apărătorilor din
oficiu pentru inculpat, din fondurile Ministerului Justiţiei.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut că „prin ordonanţa din data de 30.10.2014, s-a
dispus în dosarul penal nr. 5613/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava începerea
urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. şi ped. de art.
233 Cod penal, rap. la art. 234 alin. 1 lit. d şi f Cod penal, constând în aceea că la data de
29.10.2014, în jurul orei 21:30, o persoană a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate
B., folosind o cheie reală, după care a lovit-o cu pumnii şi cu un ciocan în zona capului,
cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 13 – 14 zile de îngrijiri medicale, ulterior
deposedând-o de suma de 90 de lei, un card bancar, un televizor, o tabletă şi un aparat cauzând
un prejudiciu material total de aprox. 2.200 lei.
La data de 08.01.2015, prin ordonanţa nr. 5613/P/2014 a Parchetului de pe lângă
Judecătoria Suceava, s-a dispus disjungerea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal, şi
de acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1 Cod penal, ambele cu
aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, formarea unui nou dosar penal şi declinarea competenţei de
soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Cauza nou formată a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava cu nr.
35/P/2014, parchet care, după finalizarea cercetărilor, prin rechizitoriul nr. 35/P/2015 emis la
data de 19.10.2016, a dispus trimiterea în judecată inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunilor
de: efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 250 alin. 1 Cod penal
şi acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 360 alin. 1 Cod penal, ambele cu
aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în data de
29.10.2014, ora 23:53:03, inculpatul a retras suma de 200 lei; în data de 29.10.2014, ora
23:54:45 a retras suma de 50 lei, iar în data de 30.10.2014, ora 01:07:25, a retras suma de 10 lei
din contul bancar al persoanei vătămate B., folosind cardul bancar al acesteia, emis de unitatea
bancară xx, fără consimţământul titularului, şi codul PIN obţinut după exercitarea de violenţe,
accesând astfel fără drept sistemul informatic de fiecare dată, sesizarea parchetului soldându-se
cu condamnarea inculpatului prin sentinţa de faţă.
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Anterior acestei hotărâri de condamnare, prin rechizitoriul nr. 5613/P/2014 din data de
29.01.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a
inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 Cod penal
rap. la art. 234 alin. 1 lit. d şi f Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că
la data de 29.10.2014, în jurul orei 21:30, inculpatul A. a pătruns fără drept în locuinţa
persoana vătămată B., folosind o cheie reală, după care a lovit-o cu pumnii şi cu un ciocan în
zona capului, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat 13 – 14 zile de îngrijiri medicale,
ulterior deposedând-o de suma de 90 lei, un card bancar, un televizor, o tabletă marca .. şi un
aparat foto marca .., ulterior efectuând un număr de trei retrageri frauduloase de numerar de pe
cardul sustras de la persoana vătămată, de 200 lei, respectiv 50 lei la data de 29.10.2014 şi de
10 lei la data de 30.10.2014, cauzând un prejudiciu material total de aproximativ 2.200 lei .
Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Suceava cu nr. ../314/2015, iar prin sentinţa
penală nr. 265 din 13.07.2015, A. a fost condamnat pentru infracţiunea pentru care a fost trimis
în judecată la pedeapsa de 4 ani închisoare, reţinându-se aceeaşi situaţie de fapt cu aceea din
actul de sesizare. Sentința penală a rămas definitivă, prin respingerea apelului inculpatului.
Din cuprinsul sentinţei penale nr. 265 din 13.07.2015 a Judecătoriei Suceava, precum şi
din cel al sentinţei apelate, rezultă, până la evidenţă, că faptele imputate inculpatului, care fac
obiectul dosarului de faţă, şi anume, retragerea frauduloasă de numerar de pe cardul sustras de la
persoana vătămată, de 200 lei, respectiv 50 lei la data de 29.10.2014 şi de 10 lei la data de
30.10.2014, card obţinut prin folosirea violenţei asupra persoanei vătămate B., sunt identice cu
cele reţinute în sarcina sa prin sentinţa mai sus amintită de condamnare pentru infracţiunea de
tâlhărie.
Or, potrivit disp. art. 6 Cod procedură penală, „nicio persoană nu poate fi urmărită sau
judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat
anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare
juridică”.
Raportând textul de lege mai sus citat la situaţia concretă reţinută anterior, curtea constată
că, deşi încadrările juridice dată faptelor comise de inculpat sunt diferite în cele două hotărâri,
operează autoritatea de lucru judecat, fiind dată tripla identitate de: părţi, obiect( în speţă fapta şi
nu încadrarea juridică) şi cauză.
Prin urmare, fiind dat cazul de stingere a acţiunii penale prev. la art. 16 alin. (1) lit. i) Cod
procedură penală, cu consecinţa încetării procesului penal, curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a)
Cod procedură penală, va admite apelul declarat de inculpat (...).”

3. Inculpat trimis în judecată pentru comiterea a două infracţiuni. Inaplicabilitatea
dispozițiilor art. 396 alin. (10) Cod procedură penală în cazul recunoaşterii săvârşirii doar
a uneia dintre acestea.
Rezumat:
Nu poate fi aplicată procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii şi, pe cale de
consecinţă, nu devin incidente dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală în cazul în
care inculpatul nu recunoaşte comiterea tuturor faptelor ce i se impută prin actul de sesizare a
instanţei.
(Decizia nr. 299 din data de 14.03.2018, dosar nr. 6124/285/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură
penală, art. 280 alin. 1 Cod procedură penală.
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Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 41 din data de 22.01.2018 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în
dosar nr. .../285/2017, în baza art. 396 alin. (1), (4) Cod procedură penală, raportat la art. 83 Cod
penal, s-a stabilit faţă de inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- 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, cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul
de procedură penală, pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare;
- conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărei plăcuţe de înmatriculare au
fost retrase, prev. de art. 334 alin. 4, teza a I a Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul
de procedură penală, pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 38 alin. 2, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele
stabilite faţă de inculpat, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 10 luni închisoare,
formată din pedeapsa principală de 8 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2
luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare. În baza art. 83 alin. (1), (2) (3) Cod
penal, s-a amânat aplicarea pedepsei de 10 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit
în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că la data de 11 ianuarie 2016, în jurul
orelor 12:45, inculpatul A. a condus autoturismul marca Z, de culoare roşie, fără a poseda permis
de conducere pentru nicio categorie de vehicule, aspect reieşit din adresa Instituţiei Prefectului,
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nr. ../19
ianuarie 2016, plăcuţele autoturismului fiind retrase şi aşadar autovehiculul neavând drept de
circulaţie, astfel cum rezultă din adresa Serviciului Rutier B. nr. 10.373 din 26 ianuarie 2016.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi,
criticând-o pentru nelegalitate, vizând greşita aplicare a prevederilor art. 396 alin. 10 C.p.p., în
contextul în care nu erau îndeplinite condiţiile art. 374 alin. 4 C.p.p. Mai exact, inculpatul, prin
declaraţia pe care a depus-o la dosar, nu a recunoscut ambele infracţiuni reţinute în rechizitoriu
(prev. de art. 335 alin. 1 şi art. 334 alin. 4 teza I C.pen.), ci doar una singură (pe cea prevăzută de
art. 335 C.pen.).
Prin decizia penală nr. 299 din data de 14.03.2018 a Curţii de Apel Suceava, în baza
art.421 pct.2 lit.b Cod procedură penală, s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi împotriva sentinţei penale nr.41 din 22.01.2018 a Judecătoriei Rădăuţi.
S-a desfiinţat în totalitate sentinţa penală apelată şi s-a trimis cauza spre rejudecare
aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoriei Rădăuţi.
Pentru a decide astfel a reţinut curtea că „Prin rechizitoriul nr. 259/P/2016 din 19.10.2017
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a fost trimis în judecată, în stare de libertate,
inculpatul A., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de
art. 335 alin.1 Cod penal şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărui plăcuţe
cu nr. de înmatriculare au fost retrase, prevăzută şi pedepsită de art.334 alin.4 teza I Cod penal,
cu aplic. art. 38 alin.2 Cod penal, constând în aceea că la data de 11.01.2016, în jurul orelor 12, a
condus autoturismul marca Z, de culoare roşie, fără a poseda permis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule, iar plăcuţele autoturismului erau retrase, astfel că autovehiculul nu avea
drept de circulaţie, astfel cum reiese din adresa Serviciului Rutier B. nr. ... din ...
Conform art. 374 alin. 4 C.p.p. „În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o
infracţiune care se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că
poate solicita ca judecată să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi
penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina
sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10)”.
Inculpatul a depus în faţa primei instanţe o declaraţie notarială (autentificată prin
încheierea nr. 252 din 27.12.2017 de către Biroul Individual Notarial C.) aflată la fila 34 dosar
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fond, din cuprinsul căreia rezultă următoarele: „În calitate de inculpat în dosarul penal nr.
..../285/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, declar prin prezenta că recunosc fapta săvârşită
de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 N.C.P.”.
Rezultă fără nici un dubiu din analiza acestei declaraţii, care nu reprezintă altceva decât
fundamentul reţinerii dispoziţiilor art. 374 alin. 4 C.p.p., faptul că inculpatul a recunoscut doar
infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu
posedă permis de conducere, prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin.1 Cod penal.
Ori, textul legal este foarte clar, impunând obligaţia ca recunoaşterea faptelor să se facă
integral, iar declaraţia inculpatului este una la fel de clară din care reiese că recunoaşte doar o
singură faptă, fiind deci o recunoaştere parţială.
Curtea reţine că apărarea inculpatului formulată prin apărătorul său ales, în sensul că în
cuprinsul declaraţiei notariale s-ar fi strecurat o eroare materială (având în vedere şi declaraţia de
suspect aflată la filele 18-19 ds.u.p., din care rezultă faptul că acesta a recunoscut săvârşirea
faptelor şi şi-a manifestat regretul pentru cele întâmplate), este posibil să fie adevărată, însă nu o
poate reţine, din moment ce la dosar nu a mai fost depusă o nouă declaraţie notarială prin care
inculpatul să menţioneze expres (aşa cum a făcut în cuprinsul primei declaraţii notariale) că
recunoaşte şi fapta de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărui plăcuţe cu nr.
de înmatriculare au fost retrase, prevăzută şi pedepsită de art. 334 alin.4 teza I Cod penal şi nici
nu s-a prezentat în instanţă să dea o declaraţie în acest sens.
Pentru aceste considerente, Curtea reţine că urmarea procedurii prevăzută de art. 375
C.p.p. de către prima instanţă s-a făcut în mod nelegal, nefiind întrunită una din condiţiile de
prevăzute expres şi limitativ de art. 374 alin. 4, respectiv aceea a recunoaşterii în totalitate a
faptelor reţinute prin rechizitoriu. Conform art. 280 alin. 1 C.p.p. „Încălcarea dispoziţiilor legale
care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute
expres de prezentul cod”, iar potrivit alin. 2 „Actele îndeplinite ulterior actului care a fost
declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acesta
şi actul declarat nul”. Aşa fiind, cum prima instanţă a nesocotit condiţia recunoaşterii în totalitate
a învinuirii, urmarea procedurii prevăzută de art. 375 C.p.p. este lovită de nulitate, la fel ca şi
actul ulterior care este reprezentat de sentinţa nr. 41 din data de 22.01.2018.
Pentru considerentele ce preced, în baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, va
admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi împotriva sentinţei penale
nr. 41 din 22.01.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, va desfiinţa în totalitate sentinţa penală apelată şi
va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoriei Rădăuţi.
Cu ocazia rejudecării, prima instanţa va proceda la respectarea normelor procesual penale
ce reglementează procedura recunoaşterii învinuirii şi funcţie de poziţia procesuală a
inculpatului, fie va da curs prevederilor art. 375 alin. 1, 2 rap. la art. 397 alin. 10 Cod procedură
penală, fie dispoziţiilor art. 374 alin. 5-10 Cod procedură penală.”
4. Soluţionarea dosarului în primă instanţă de către judecătorul care, printr-o
încheiere pronunţată anterior, a confirmat redeschiderea urmăririi penale în cauză.
Incompatibilitate. Nulitatea hotărârii astfel pronunţate.
Rezumat:
Judecătorul care a confirmat, prin încheiere, redeschiderea urmăririi penale şi care a
avut ca urmare formularea unei acuzaţii în materie penală împotriva inculpatului devine
incompatibil să exercite funcţia de judecată pe fond a cauzei. În cazul în care, omiţând să se
abţină, procedează la judecata dosarului, hotărârea pronunţată este lovită de nulitate absolută.
(Decizia nr. 596 din 8 iunie 2018, dosar nr. 1762/222/2016)
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Dispoziţii legale aplicabile: art. 281 alin. 1 lit. a, art. 285 şi urm, art. 335 Cod proc penală.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 63 din data de 14.03.2018 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în
dosar nr. .../222/2016, s-a constatat că legea penală mai favorabilă inculpatului este Codul penal
de la 1969.
A fost condamnat inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art.
209 alin. 1 lit. g şi i Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 şi a art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal, cu
raportare la art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare. S-a dispus anularea
suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an şi 6 luni aplicat prin decizia penală nr.
750/16.09.2013 a Curţii de Apel Suceava în dosar nr. ..../222/2013.
S-a descontopit pedeapsa rezultantă prin această decizie în componentele sale, după cum
urmează: 1 an şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. g
şi i Cod penal cu aplic art.320 alin. 1 Cod proc. penală, art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. d Cod penal;
1 an şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, art.209 alin. 1 lit. g, i Cod
penal cu aplicarea art. 320 alin. 1 Cod proc. penală, art. 74 lit. a şi c, art. 76 lit. d Cod penal.
În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele
aplicate urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv de 2 ani închisoare.
În baza art. 81 şi 82 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante pe
durata termenului de încercare de 4 ani, care se va calcula începând cu data de 16.09.2013.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Dorohoi a reţinut că prin rechizitoriul nr.
127/P/2015 din 04 mai 2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a fost trimis în
judecată inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. de
art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 36 alin. 1 Cod
penal, constând în aceea că, în perioada februarie-mai 2012, a sustras în mod repetat în unele
situaţii pe timp de noapte şi prin escaladare diferite bunuri din ferma părţii civile B. situat în
comuna C., jud. D., cauzând astfel un prejudiciu apreciat la suma de 22.420 lei.
Reţinând vinovăţia acestuia, instanţa a procedat în modalitatea arătată în cele ce preced.
Prin decizia penală nr. 596 din data de 08.06.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. .../222/2016, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, s-a admis apelul
formulat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale mai sus arătate.
S-a desfiinţat in totalitate sentinţa penală, cauza fiind spre rejudecare la Judecătoria
Dorohoi.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că:
„Prin Decizia nr. 496 din data de 23 iunie 2015, pronunţată de Curtea Constituţională a
României, publicata in Monitorul Oficial nr. 708 din 22.09.2015, cu referire la art. 335 alin. 4
Cod procedură penală, Curtea a reţinut, printre altele si următoarele:
Dispozițiile art.335 alin.(1)-(3) Cod procedură penală reglementează trei cazuri de
redeschidere a urmăririi penale de către procuror, din oficiu. Potrivit alin.(1) al art.335 mai sus
arătat, redeschiderea urmăririi penale are loc atunci când procurorul ierarhic superior celui care a
dispus soluția clasării constată că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia soluția clasării. În
acest caz, procurorul ierarhic superior infirmă ordonanța de clasare și dispune redeschiderea
urmăririi penale, restituind dosarul organului de cercetare penală, potrivit art.317 Cod procedură
penală. Conform art.335 alin.(2) Cod procedură penală, redeschiderea urmăririi penale poate fi
dispusă și în situația în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut
împrejurarea pe care se întemeia clasarea. În acest caz, procurorul revocă ordonanța și dispune
redeschiderea urmăririi penale. În fine, potrivit art.335 alin.(3) Codul procedură penală,
procurorul revocă ordonanța de renunțare la urmărire penală și dispune redeschiderea urmăririi
penale când constată că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile
stabilite conform art. 318 alin.(3) din același cod.
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Situațiilor procesuale anterior analizate le sunt aplicabile dispozițiile art.335 alin.(4) din
Codul de procedură penală, conform cărora redeschiderea urmăririi penale este supusă
confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea
nulității. În vederea pronunțării unei soluții în acest sens, judecătorul de cameră preliminară este
obligat să verifice atât legalitatea cât și temeinicia ordonanței de redeschidere a urmăririi penale.
Verificarea legalității ordonanței de redeschidere a urmăririi penale constă în analiza
realizată de judecătorul de cameră preliminară cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru
reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere, respectiv faptul că, în drept, în cauză este
aplicabilă una dintre situațiile prevăzute la art. 335 alin.(1)-(3) din Cod procedură penală.
Neîndeplinirea condițiilor de legalitate anterior arătate determină infirmarea ordonanței de
redeschidere a urmăririi penale.
Verificarea temeiniciei ordonanței de redeschidere a urmăririi penale presupune însă
efectuarea unui control asupra situațiilor de fapt ce determină aplicarea prevederilor legale ale
art.335 alin.(1)-(3) Cod de procedură penală. Astfel, judecătorul de cameră preliminară se află,
potrivit textului criticat, în situația de a verifica și constata că, în mod concret, în cauză nu a
existat împrejurarea pe care s-a întemeiat soluția de clasare [în situația prevăzută la art.335
alin.(1) din Codul de procedură penală], au apărut fapte sau împrejurări noi care fac să dispară
împrejurarea pe care s-a întemeiat clasare [în situația prevăzută la art.335 alin.(2) din Codul de
procedură penală] sau că suspectul sau inculpatul nu și-a îndeplinit, cu rea-credință, obligațiile
stabilite potrivit art. 318 alin.(3) Cod procedură penală, cu prilejul renunțării de către procuror la
urmărirea penală [în situația prevăzută la art.335 alin.(3) din Codul de procedură penală].
Curtea a constatat, totodată, că redeschiderea urmăririi penale are ca efect reluarea
urmăririi penale conform dispozițiilor art.285 și următoarele din Codul de procedură penală. În
acest sens, art.335 alin.(1) din același cod prevede că dacă procurorul ierarhic superior celui care
a dispus soluția constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea,
infirmă ordonanța și dispune redeschiderea urmăririi penale, dispozițiile art.317 Cod procedură
penală urmând a fi aplicate în mod corespunzător. Astfel, redeschiderea urmăririi penale va avea
ca finalitate dispunerea de către procuror a uneia dintre soluțiile prevăzute la art.327 din Cod
procedură penală, respectiv fie trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală
rezultă că fapta există, că a fost săvârșită de inculpat și că acesta răspunde penal, fie clasarea sau
renunțarea la urmărire. Dacă ultimele două potențiale soluții nu schimbă situația juridică a
persoanei în privința căreia se dispune redeschiderea urmăririi penale, soluția de trimitere în
judecată, prin rechizitoriu, poate avea ca efect supunerea acesteia cercetării judecătorești. Dar, în
oricare dintre cele trei situații juridice analizate, împotriva persoanei referitor la care este
confirmată soluția de redeschidere a urmăririi penale va fi formulată o acuzație în materie penală.
Ori, prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, paragrafele 33-34, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, s-a reținut că noțiunea de
„acuzație în materie penală” trebuie înțeleasă în sensul Convenției și poate fi definită drept
„notificarea oficială, din partea autorității competente, privind suspiciunea referitoare la
comiterea unei fapte penale”, definiție care depinde, de asemenea, de existența sau absența unor
„repercusiuni importante asupra situației (suspectului)” (a se vedea Hotărârea din 27.02.1980,
pronunțată în Cauza Deweer împotriva Belgiei, paragraful 46; Hotărârea din 15.07.1982,
pronunțată în Cauza Eckle împotriva Germaniei, paragraful 73.). În acest sens, Curtea a reținut
că actualul Cod de procedură penală consacră trei modalități de acuzație în materie penală,
reglementate de art. 307 referitor la aducerea la cunoștință a calității de suspect, art. 309 referitor
la punerea în mișcare a acțiunii penale și la aducerea la cunoștință a calității de inculpat și art.
327 lit. a) referitor la rezolvarea cauzelor prin emiterea rechizitoriului și sesizarea instanței de
judecată. Dacă în primele două situații notificarea oficială constă în aducerea la cunoștință a
calității de suspect înainte de prima sa audiere și în comunicarea către inculpat a ordonanței prin
care s-a pus în mișcare acțiunea penală care, de asemenea, este chemat în vederea audierii, în cea
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de-a treia situație, notificarea oficială constă în comunicarea către inculpat a unei copii certificate
a rechizitoriului în condițiile art. 344 alin.(2) din același cod ce dispune cu privire la procedura
camerei preliminare.
Totodată, prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, paragraful 18, în ce privește critica referitoare la
posibilitatea judecătorului de cameră preliminară care s-a pronunțat asupra soluțiilor de
netrimitere în judecată ori asupra obiectului procedurii camerei preliminare să exercite și funcția
de judecată pe fond a cauzei, Curtea a constatat că aceasta comportă două componente, una
referitoare la procedura instituită de art.340 și art.341 din Codul de procedură penală și alta
referitoare la cea instituită de art. 342—348 din același cod. Astfel, Curtea a constatat că, potrivit
art. 64 alin. (5) și (6) din Codul de procedură penală, judecătorul care a participat la soluționarea
plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată nu poate participa în
aceeași cauză la judecata în fond sau în căile de atac, iar judecătorul care s-a pronunțat cu privire
la o măsură supusă contestației nu poate participa la soluționarea contestației. Or, câtă vreme
potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) teza finală din Codul de procedură penală, în cazul
procedurii referitoare la soluționarea plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau
netrimitere în judecată, admițând plângerea, judecătorul de cameră preliminară trimite dosarul
spre repartizare aleatorie, atunci nu poate fi primită susținerea petentului referitoare la
posibilitatea acestui judecător de a exercita și funcția de judecată în cauză, deoarece, așa cum s-a
arătat mai sus, acesta este incompatibil. De altfel, cât privește această procedură de soluționare a
plângerilor împotriva neurmăririlor ori netrimiterilor în judecată finalizate cu începerea judecății,
Curtea a reținut că încheierea prin care se dispune începerea judecății are valențele unui act de
sesizare al instanței de judecată, fapt care imprimă posibilității aceluiași judecător de a se
pronunța și asupra fondului o lipsă de imparțialitate. De aceea, spre deosebire de procedura
prevăzută de art.342 și următoarele din Codul de procedură penală, unde acuzația în materie
penală a fost realizată deja, în cazul plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere sau
neurmărire penală dispuse de procuror, judecătorul de cameră preliminară astfel competent nu
poate să exercite și funcția de judecată pe fond, întrucât caracterul sui generis al încheierii
pronunțate în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală preia în mod
vădit activitatea specifică exercitării funcției de urmărire penală.
Raportând argumentele sus menționate la situația din prezentul dosar, Curtea constată că
acelaşi magistrat care a soluţionat fondul cauzei în prima instanţă, pronunţând sentinţa penală nr.
63 din 14.03.2018 pronunţată de Judecătoria Dorohoi în dosar nr. ../222/2016 de condamnare a
inculpatului A., pronunțase anterior două încheieri de confirmare a redeschiderii urmăririi
penale, în data de 24.11.2014, dosar nr. ../222/2014 al Judecătoriei Dorohoi și în data de
16.11.2015, dosar nr. ../222/2015 al Judecătoriei Dorohoi, încheieri care au avut ca urmare
formularea unei acuzații în materie penală împotriva inculpatului, urmată de trimiterea sa în
judecată și supunerea acestuia cercetării judecătorești. Ori, raționamentele expuse de Curtea
Constituțională în deciziile menționate cu privire la motivele care atrag incompatibilitatea
judecătorului de cameră preliminară a exercitat și funcția de judecată în cauză sunt pe deplin
aplicabile în prezenta speță, identitatea de rațiune pledând pentru identitate de soluție ca în
cazurile precedente.
Astfel fiind, constatând incompatibilitatea judecătorului de fond în exercitarea funcției de
judecată, Curtea apreciază pe deplin aplicabil cazul de nulitate absolută reglementat de art. 281
alin. 1 lit. a Cod procedură penală - compunerea completului de judecată, nulitate ce poate fi
invocată și din oficiu de către instanța de judecată, cu efectul prev. de art. 421 pct. 2 lit. b Cod
procedură penală, de desfiinţare a sentinţei penale nr. 63 din 14.03.2018 pronunţată de
Judecătoria Dorohoi în dosar nr. ../222/2016 și trimiterea cauzei spre rejudecarea fondului la
Judecătoria Dorohoi.”
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5. Greşita respingere a cererii de abţinere/ recuzare a completului de judecată
investit cu soluţionarea cauzei pe fond. Consecinţe.
Rezumat:
Respingerea în mod neîntemeiat a unei cereri de abţinere/ recuzare a completului de
judecată care a pronunţat sentinţa penală supusă analizei atrage admisibilitatea apelului,
desfiinţarea în totalitate a hotărârii (ca act procesual lovit de nulitate relativă) şi trimiterea
cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru a se respecta, în ce priveşte persoana vătămată
şi părţile, principiul aflării adevărului, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la un recurs
efectiv.
(Decizia nr. 530 din 22 mai 2018, dosar nr. 1222/237/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 21 şi 24 din Constituţia României, art.6 paragrafele 1, 3
lit. a din Convenţia EDO, art. 8 Cod procedură penală, art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 31 din data de 26.01.2018 pronunţată de Judecătoria Gura
Humorului în dosar nr. .../237/2017, în temeiul art. 396 alin. 1, alin. 6 Cod procedură penală rap.
la art. art. 16 alin. 1 lit. e Cod procedură penală, art. 196 alin. 2, alin. 3, alin. 6 Cod penal, art.
157 alin. 1 Cod penal, s-a dispus încetarea procesului penal având ca obiect săvârşirea de către
inculpatul A. a infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2, alin. 3 Cod
penal, ca urmare a lipsei plângerii prealabile.
În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. e Cod procedură
penală, a fost lăsată nesoluţionată acţiunea civilă formulată de părţile civile B., C., D. şi E.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul nr. 107/P/2015 din
data de 09.05.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului s-a dispus trimiterea
în judecată a inculpatului A. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev.
de art. 196 alin. 2, alin. 3 Cod penal, constând în aceea că, la data de 22.01.2015, în jurul orei
1823, în timp ce conducea autoutilitara marca X., cu numărul de înmatriculare xx-yyy, efectuând
manevra de mers înapoi din parcarea laterală a F., nu s-a asigurat corespunzător, acroşând cu
spatele autoutilitarei şi proiectând-o de asfalt, călcând-o cu o roată peste abdomen pe persoana
vătămată B. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a persoanei vătămate, aceasta
fiind transportată la Spitalul Orăşenesc G.
Potrivit art. 295 alin. 1 Cod procedură penală, punerea în mişcare a acţiunii penale se face
numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea
prevede că este necesară o astfel de plângere.
Potrivit art. 296 alin. 1 Cod procedură penală, plângerea prealabilă trebuie să fie
introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.
Potrivit art. 196 alin. 6 Cod procedură penală, acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Instanţa de fond a reţinut că evenimentul ce face obiectul dosarului de urmărire penală a
avut loc la data de 22.01.2015, iar de la această dată persoana vătămată B. avea dreptul şi
obligaţia de a introduce plângere prealabilă, termenul socotindu-se împlinit în data de
22.04.2015.
Făcând o analiză proprie a actelor şi lucrărilor dosarului, a conchis că există un dubiu cu
privire la veridicitatea apărărilor persoanei vătămate referitoare la formularea unei plângeri orale,
dubiu care profită inculpatului.
S-a admis ca adevărat că, potrivit art. 298 Cod procedură penală, în caz de infracţiune
flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în lipsa
plângerii prealabile. După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă
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persoana vătămată şi, dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală.
În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea
de clasare.
Instanţa a reţinut că organul de cercetare penală avea obligaţia de a chema persoana
vătămată sau de a se deplasa în locul în care aceasta se afla, pentru a o întreba dacă face plângere
prealabilă, însă a rămas în pasivitate.
Or, neîndeplinirea acestei obligaţii prevăzute de lege nu poate fi imputată inculpatului.
În lumina acestor considerente, instanţa a constatat că persoana vătămată nu a formulat
plângerea prealabilă în termenul prevăzut de lege.
Cum, potrivit art. 157 alin. 1 Cod penal, în cazul infracţiunilor pentru care punerea în
mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către
persoana vătămată, iar lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală, judecătoria a procedat
conform celor de mai sus.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel persoana vătămată B. şi
părţile civile C., D. şi E.
Prin decizia penală nr. 530 din data de 22.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. ../237/2017, s-au admis apelurile declarate de părţile civile împotriva sentinţei penale
de mai sus, care a fost desfiinţată în totalitate, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi
instanţe.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut următoarele:
„În cursul soluţionării cauzei la Judecătoria Gura Humorului, judecătorul fondului a
formulat cerere de abţinere, motivând că îl cunoaşte pe inculpat care i-a dat anterior cadou două
cărţi cu prilejul vizionării unui imobil, pe care le-a luat, recunoscându-şi astfel
incompatibilitatea.
Cererea de abţinere a fost respinsă.
Ulterior, pentru acelaşi motiv, a făcut cerere de recuzare şi procurorul de şedinţă, cerere
care a fost, la rândul ei, respinsă.
La termenul din 19.01.2018, preşedintele completului de judecată a formulat o nouă
cerere de abţinere în baza art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, invocând că există o
suspiciune rezonabilă că aparenţa de imparţialitate a judecătorului este afectată. Şi această cerere
a fost respinsă.
Chiar dacă în prezent imparţialitatea judecătorului nu este prevăzută ca motiv de nulitate
absolută, Curtea constată că, potrivit at. 282 alin. 1 Cod procedură penală, „Încălcarea oricăror
dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin
nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor
procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.”
Ori, în cauză, respectiva nulitate relativă a fost invocată în termen, încălcarea
respectivelor dispoziţii legale vizând suspiciunea de afectare a imparţialităţii judecătorului a
produs o vătămare drepturilor părţilor iar respectiva vătămare nu poate fi înlăturată decât prin
desfiinţare actului.
În aceste împrejurări, prezenta instanţă nu îşi poate exercita atribuţiile de control judiciar.
Astfel, garanţiile procesuale menite să asigure aflarea adevărului, dreptul la apărare al
celui judecat şi dreptul la un proces echitabil, sunt reglementate prin disp. art. 8 Cod procedură
penală, prin art. 24 din Constituţie, precum şi prin disp. art. 6 parag. 3 lit. a din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30/1994.
Chiar dacă apelul este o cale de atac devolutivă, a se proceda la suplinirea acestei
omisiuni direct în prezentul cadru procesual, ar însemna a lipsi părţile de posibilitatea formulării
unei căi de atac împotriva deciziei pronunţate de către instanţa de apel, încălcându-li-se astfel
dreptul la un recurs efectiv.
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Prin urmare, se impune trimiterea cauzei la prima instanţă, pentru a proceda în sensul
celor mai sus arătate, astfel încât să nu fie afectat dreptul la apărare al niciuneia dintre părţi.
În sprijinul acestei soluţii, Curtea reţine şi argumentele expuse de Curtea Constituţională
în decizia nr. 694/20.05.2010 dată în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, referitoare la modificarea dispoziţiilor
art. 385^9 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală.
Se reţine aici, printre altele, că „Accesul la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţia
României, presupune posibilitatea concretă de a uza de toate mijloacele procesuale pentru
apărarea unui drept sau interes legitim…”
În acest sens s-a decis şi prin decizia nr. 349/A pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în dosarul nr. 640/39/2014, în considerentele căreia s-a reţinut, printre altele, că:
„Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că, deşi
Convenţia nu impune statelor crearea unui dublu nivel de jurisdicţie, dacă acestea hotărăsc să
implementeze un astfel de sistem, ele au obligaţia să vegheze ca justiţiabilii să se bucure în faţa
instanţelor de apel de garanţiile fundamentale ale art. 6, paragraful 1 din Convenţie (cauzele
Delcourt împotriva Belgiei, 17 ianuarie 1970, paragraful 25, seria A nr. 11, Weissman şi alţii,
paragrafele 32-44, Iorga împotriva României, paragrafele 34-52). Prin urmare, dreptul de acces
la o instanţă trebuie să fie respectat şi de către instanţa de apel.”
Întrucât Convenţia urmăreşte protejarea unor drepturi concrete şi efective, iar nu teoretice
şi iluzorii, Curtea apreciază că pentru ca părţile din prezenta cauză să beneficieze de un proces
echitabil, se impune a se trimite cauza spre rejudecare, pentru a fi analizată de către un complet
de judecată imparţial.
Aceasta, întrucât, aşa după cum s-a arătat, s-ar încălca dreptul la un proces echitabil în
situaţia în care s-ar analiza aceste aspecte pentru prima dată prin hotărârea pronunţată în prezenta
cale de atac, fiind evident că s-ar suprima dreptul la exercitarea vreunei căi ordinare de atac
împotriva deciziei pronunţate în apel.”
6. Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal.
Rezumat:
Exercitarea de către o persoană a acţiunii civile în cadrul procesului penal, dobândind
astfel calitatea de parte civilă, nu este condiţionată de participarea sa în acea cauză în calitate
de persoană vătămată.
(Decizia nr. 275 din data de 12.03.2018, dosar nr. 1699/334/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art.20 alin.1,2,3, art.79, art.84 alin.1, art.85 alin.2 Cod pr pen
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 163 din data de 14.12.2017 pronunţată de Judecătoria Vatra
Dornei în dosar nr..../334/2017, s-a stabilit inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii
continuate de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal raportat la art. 107
alin. 1 lit. d Cod silvic, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pedeapsa de 8 luni
închisoare, persoană vătămată fiind Garda Forestieră S.
În baza art. 83 alin. 1, art. 82 Cod penal, s-a amânat aplicarea pedepsei de 8 luni
închisoare şi s-a stabilit, conform art. 84 Cod penal, un termen de supraveghere de 2 (doi) ani,
care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului că prin rechizitoriul nr. 169/P/2016 al
Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a fost trimis în judecată inculpatul A. pentru
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săvârşirea infracţiunii continuate de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal
raportat la art. 107 alin. 1 lit. d Cod silvic.
În descrierea situaţiei de fapt, s-a reţinut, în esenţă, că în perioada 01.09-10.09.2014, în
perioada februarie-martie 2015, precum şi în luna septembrie 2015, acesta a tăiat fără drept un
număr total de 19 arbori de pe suprafaţa de teren situată în afara fondului forestier în locul numit
C. de pe raza comunei D., având un volum total de 48,708 mc şi o valoare de 13,379 lei fără
TVA, care depăşeşte de 116 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
Datorită faptului că suprafaţa de teren de pe care au fost tăiaţi ilegal cei 19 arbori de
către inculpat se află în afara fondului forestier pentru care nu există amenajament silvic, nu a
fost formulată în cauză cerere de constituire parte civilă.
Pentru termenul la care au avut loc dezbaterile asupra fondului, numita E. a formulat
cerere de constituire parte civilă cu suma de 13.378 lei, reprezentând prejudiciul material, cerere
respinsă de către instanţă, cu motivarea că potrivit dispoziţiilor art. 84 Cod procedură penală
numai persoana vătămată se poate constitui parte civilă în procesul penal. Or, prin actul de
sesizare a fost trimis în judecată inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii continuate de tăiere fără
drept de arbori, faptă pentru care E. nu figurează ca persoană vătămată.
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, a probatoriului testimonial şi cu înscrisuri
administrat în faza de urmărire penală, coroborate cu poziţia procesuală a inculpatului de
recunoaştere a faptei, instanţa a constatat că sunt date elementele constitutive, atât sub aspectul
laturii obiective, cât şi a celei subiective, ale infracţiunii prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal
raportat la art. 107 alin. 1 lit. d Cod silvic, fiind dovedită întreaga situaţie de fapt aşa cum a fost
reţinută prin actul de sesizare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în latura civilă a cauzei, numita E. În
motivarea scrisă a căii de atac formulate, aceasta a arătat că în mod greşit instanţa fondului a
respins cererea sa de constituire parte civilă, în condiţiile în care, din interpretarea coroborată a
prevederilor art. 18, art. 32 Cod procedură penală, subiectul activ al acţiunii civile este persoana
în dauna căreia s-a produs prejudiciul material sau moral şi care exercită această acţiune în
cadrul procesului penal, dobândind astfel calitatea de parte civilă.
Participarea în cauză a unei persoane în calitate de persoană vătămată nu exclude
existenţa părţii civile. Dobândirea calităţii de parte civilă nu este ţinută de participarea ca subiect
procesual principal (persoană vătămată), aspect ce rezultă din interpretarea prevederilor art. 20
alin. 1 Cod procedură penală.
Pe de altă parte, infracţiunea de tăiere de arbori este una de rezultat, subiectul pasiv fiind
persoana fizică ori juridică proprietară a terenului de pe care au fost tăiaţi arborii. Or, cu actele
depuse la dosar, a făcut dovada că este titulara dreptului de proprietate, chiar dacă prin
rechizitoriu nu s-a stabilit cine are calitatea de persoană vătămată sau de persoană civilă în
cauză.
Motivele invocate oral au fost consemnate în încheierea de dezbateri din 05.03.2018.
Prin decizia penală nr. 275 din data de 12.03.2018 a Curţii de Apel Suceava, în temeiul
art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, s-a admis apelul declarat de apelanta E.
S-a desfiinţat în parte sentinţa penală şi în rejudecare:
S-a înlăturat, din partea introductivă a sentinţei, dispoziţia de respingere, ca nefondată, a
cererii de constituire parte civilă formulată de numita E., pronunţată la termenul de judecată din
data de 14.12.2017.
S-a admis cererea de introducere în cauză, în calitate de parte civilă, a numitei E.
S-a trimis cauza primei instanţe în vederea soluţionării acţiunii civile formulată de partea
civilă E. prin care solicită obligarea inculpatului A. la plata sumei de 13.379 lei, reprezentând
daune materiale.
Pentru a decide astfel, curtea a reţinut următoarele:
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„Prin rechizitoriul nr. 169/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei a
fost trimis în judecată inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori,
prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal raportat la art. 107 alin. 1 lit. d Cod silvic.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus, în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b Cod procedură penală,
cu referire la art. 314 alin. 1 lit. a rap. la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, clasarea
cauzei referitor la infracţiunea continuată de furt de arbori, prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal
raportat la art. 109 alin. 1 lit. d Cod silvic (trei acte materiale), întrucât fapta nu a fost săvârşită
cu vinovăţia prevăzută de lege.
În descrierea situaţiei de fapt, s-a reţinut, în esenţă, că în perioada 01.09-10.09.2014, în
perioada februarie-martie 2015, precum şi în luna septembrie 2015, acesta a tăiat fără drept un
număr total de 19 arbori de pe suprafaţa de teren situată în afara fondului forestier în locul numit
C. de pe raza comunei D., având un volum total de 48,708 mc şi o valoare de 13,379 lei fără
TVA, care depăşeşte de 116 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. În
considerentele acestui act procesual se reţine, printre altele, că „Din conținutul actelor întocmite
de Garda Forestieră S., rezultă că cei 19 arbori tăiați ilegal au un volum de 48,708 mc și o
valoare de 13379 lei fără TVA, care depăşeşte de 116 ori prețul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior.
Din declaraţia numitei E. rezultă că deține în locul C. o suprafață de 5,17 ha teren
împădurit din care doar pentru 4,7 ha este pusă în posesie. Între parcela de 4,7 ha și drumul E.
este o fâșie de teren împădurit de-a lungul drumului care de fapt îi aparține, dar nu este pusă în
posesie și de pe această suprafață A. i-a tăiat mai mulți arbori, însă l-a lăsat în pace, precizând că
l-a găsit de câteva ori tăind arbori în perioada anilor 2012-2015 și că inițial a declarat că nu este
pusă în posesie pe acea fâșie, dar după consultarea documentelor consideră că este proprietară.
Aceasta a depus la dosar acte pentru fâșia de teren susmenționată.
Fiind audiat inculpatul A. a recunoscut fapta de tăiere ilegală a arborilor și a depus la
dosar documentația întocmită pentru punerea în posesie a suprafeței folosite de familia sa de
peste 80 de ani şi a menţionat că nimeni până la acel moment nu i-a contestat proprietatea,
precizând totodată că nici numitul F. (tatăl numitei E.) și nici urmașii lui nu au folosit acest teren
niciodată”.
În ce priveşte latura civilă a cauzei, a reţinut parchetul că „Întrucât cei 19 arbori au fost
tăiaţi ilegal de pe o suprafaţă de teren din afara fondului forestier pentru care nu există
amenajament silvic şi în consecinţă nu este încheiat nici un contract de pază şi administrare,
Ocolul Silvic D. a comunicat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.
Cu toate că numiţii E. şi G. cu ocazia audierilor au menţionat că ar fi proprietari ai
suprafeţei de teren de pe care au fost tăiaţi ilegal cei 19 arbori, organul de cercetare penală nu a
putut să reţină că aceştia au calitatea de subiecți principali (persoane vătămate) în cauză, întrucât
E. şi G. nu au stabilit nici într-un fel dreptul de proprietate şi nu sunt intabulați în cartea funciară
ca proprietari ai acestei suprafeţe de teren”.
Prin sentinţa penală supusă analizei (privită ca întreg, cu trimitere în acest sens şi la cele
dispuse în partea ei introductivă), instanţa fondului a stabilit inculpatului A., pentru săvârşirea
infracţiunii continuate de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal raportat la
art. 107 alin. 1 lit. d Cod silvic, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, pedeapsa de
8 luni închisoare, persoană vătămată fiind Garda Forestieră B.
În baza art. 83 alin. 1, art. 82 Cod penal, a amânat aplicarea pedepsei şi a stabilit, conform
art. 84 Cod penal, un termen de supraveghere de 2 (doi) ani.
Anterior începerii cercetării judecătoreşti (14.12.2017), numita E. a formulat în scris
(05.12.2017) şi a susţinut oral, în şedinţă publică, o cerere de constituire parte civilă îndreptată
împotriva inculpatului, solicitând obligarea sa la plata sumei de 13.379 lei cu titlu de daune
materiale, reprezentând contravaloarea celor 19 arbori tăiaţi (şi însuşiţi) de către acesta de pe
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suprafaţa de teren cu privire la care a pretins că-i aparţine şi pentru care ar deţine acte de
proprietate, pe care le-a depus la dosar.
Pronunţându-se asupra acesteia, instanţa fondului a respins „cererea de constituire parte
civilă formulată de numita E., cu motivarea că potrivit dispoziţiilor art. 84 Cod proc. penală
numai persoana vătămată se poate constitui parte civilă în procesul penal, ori prin actul de
sesizare inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii continuate de tăiere fără
drept de arbori, fără ca E. să figureze pentru această faptă în calitate de persoană vătămată”.
Prevăd dispoziţiile art. 79 Cod procedură penală că persoana vătămată, ca subiect
procesual principal, este „persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin
fapta penală”.
Potrivit celor stipulate în art. 20 alin. 1,2 Cod procedură penală, constituirea ca parte
civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti, în scris sau oral, cu indicarea
naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
La alineatul 3 se prevede că în cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral,
organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în
încheiere.
În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alineatele 1 sau 2, persoana
vătămată nu se mai poate constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce
acţiunea la instanţa civilă.
Într-adevăr, la alineatul 1 al art. 84 Cod penal se prevede că „Persoana vătămată care
exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte parte
civilă”. S-ar putea conchide aşadar, din interpretarea per a contrario a acestei dispoziţii privită în
mod singular, că exercitarea acţiunii civile s-ar putea face exclusiv de persoana care are, în
procesul penal, calitatea de persoană vătămată.
Or, în acest ultim sens trebuie avute în vedere atât dispoziţiile procesual-penale citate în
precedent, cât şi cele stipulate în art. 85 alin. 2 Cod procedură penală, în care se arată că,
„Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură
dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză”.
Aşadar, este dreptul unei persoane care se pretinde vătămată printr-o infracţiune să
aleagă dacă participă în cauza penală dedusă judecăţii în calitate de persoană vătămată, de parte
civilă sau cumulează cele două calităţi procesuale. Prin urmare, niciuna dintre ele nu o exclude,
dar nici nu o presupune în mod obligatoriu ori automat pe cealaltă.
Relativ la aspectele anterior arătate, deşi numita E. nu a declarat că participă în cauză în
calitate de persoană vătămată, nu exista niciun impediment să se constituie în mod valabil parte
civilă, dacă celelalte cerinţe impuse de art. 20 alin. 1,2 Cod procedură penală sunt îndeplinite.
Cum declaraţia de constituire parte civilă depusă în scris la instanţa fondului a fost
formulată în termenul legal şi conţine evidenţiate natura şi întinderea pretenţiilor, fiind însoţită
de dovezile pe care se întemeiază, cererea sa formulată în acest sens era pe deplin admisibilă,
astfel că judecătoria trebuia, după introducerea sa în cauză, să procedeze, eventual după
disjungere, dacă în caz contrar se întârzia soluţia din latura penală, la soluţionarea ei.
Pentru considerentele arătate, curtea, constatând întemeiat apelul declarat de apelanta E.,
în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, îl va admite.
Va desfiinţa în parte sentinţa penală atacată şi în rejudecare, va înlătura, din partea
introductivă a acesteia, dispoziţia de respingere, ca nefondată, a cererii de constituire parte civilă
formulată de numita E., pronunţată de instanţa fondului la termenul de judecată din data de
14.12.2017.
Va admite cererea de introducere în cauză, în calitate de parte civilă, a numitei E.
Cum prin hotărârea supusă analizei nu s-a pronunţat asupra acesteia, va trimite cauza
primei instanţe în vederea soluţionării acţiunii civile formulată de partea civilă E.. prin care
solicită obligarea inculpatului A. la plata sumei de 13.379 lei, reprezentând daune materiale.”
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7. Neadministrare probatoriu în faza cercetării judecătorești. Inculpat reprezentat
care a lipsit de la judecată.
Rezumat:
În cazul în care inculpatul, care a lipsit de la judecată şi a fost reprezentat de avocat din
oficiu, nu a solicitat în mod expres ca judecata să aibă loc în baza materialului probator efectuat
în faza de urmărire penală, este justificată desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre
rejudecare primei instanţe, pentru a se asigura acestuia dreptul la un dublu grad de jurisdicţie.
(Decizia penală nr. 77 din 23 ianuarie 2018 dosar nr. 1334/217/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 374 alin. 7 Cod procedură penală, art. 2 din Protocolul nr.
7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 51 din 29 iunie 2017 pronunţată de Judecătoria Darabani în dosar
nr.../217/2016, în baza art. 396 alin 1,2 şi 10 Cod procedură penală au fost condamnaţi inculpaţii:
1. A., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 193 alin 2
Cod proc. penală, cu aplicarea art. 77 litera a Cod proc. penală, la pedeapsa de 5 luni închisoare.
În baza art. 91 Cod proc. penală s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.
2. B., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 193 alin 2
Cod proc. penală, cu aplicarea art. 77 litera a Cod proc. penală la pedeapsa de 5 luni închisoare.
În baza art.91 Cod proc. penală s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi sa stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen..
3. C., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzute de art. 193 alin 2
Cod proc. penală, cu aplicarea art. 77 litera a Cod proc. penală la pedeapsa de 5 luni închisoare.
În baza art. 91 Cod procedură penală, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen..
4. În baza art. 396 alin (1) şi (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul D.
pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, la pedeapsa de 2.100 lei amendă,
corespunzătoare unui nr. de 210 zile amendă, o zi amendă fiind stabilită la 10 lei.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut instanţa fondului că persoana vătămată E., frate cu
inculpatul A., în seara zilei de 02.01.2016, la orele 20,30, se afla în Barul F. din satul G, unde a
avut o discuţie contradictorie cu nepotul său H. (fiu al inculpatului A.), pe care 1-a urmărit în
afara barului. H. şi-a alertat telefonic tatăl, pe inculpatul A., care se afla la domiciliul său.
Potrivit declaraţiei martorului I., acesta a fost apelat telefonic de inculpatul B. (care se află într-o
relaţie de concubinaj cu sora martorului) şi solicitat să vină cu maşina până la locuinţa lor.
În acel loc martorul a fost aşteptat de inculpaţii A., B., C. şi D., toţi din satul J. Inculpatul
B. i-a solicitat lui I. să meargă împreună cu ei să-l ia pe H. În jurul orelor 2245 au ajuns la
intrarea în satul K. dinspre satul G., la o intersecţie, unde martorul I. a oprit autoturismul. În acel
moment, în spatele său a oprit un alt autoturism, din care a coborât persoana vătămată E..Din
autoturismul martorului au coborât cei patru inculpaţi, cu toţii lovindu-1 cu pumnii şi picioarele
pe E., care a căzut. Întrucât de locul incidentului se apropia un alt autoturism, inculpaţii s-au
urcat în autoturismul martorului, căruia i-au solicitat să plece. De la locuinţa lui L. l-au luat din
curte pe H. Persoana vătămată a fost găsită ulterior de (...) pe drumul de la intrarea în satul K.,
culcată şi plină de sânge, ulterior fiind transportată la Spitalul mun. M. în vederea acordării de
îngrijiri medicale. Ulterior, persoana vătămată a fost transportată la Spitalul de Urgenţă N.
Conform Certificatului medico-legal nr. 52/D1/12.01.2016 al SJML, în urma agresiunii
persoana vătămată E. a prezentat leziuni traumatice constând în echimoze, excoriații şi plăgi ce
s-au putut produce prin lovire cu obiecte contondente, excoriațiile frontale posibil şi prin lovire
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de obiect contondent /plan dur şi care pot data din 02.01.2016. Leziunile necesită 8-9 zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani.
Prin decizia penală nr. 77 din data de 23.01.2018 a Curţii de Apel Suceava, s-a admis
apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani, s-a desfiinţat în totalitate sentinţa
şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că:
„(...) în faza de judecată doar inculpaţii: A., B. şi C. au fost audiaţi la data de 12.01.2017,
solicitând judecarea în procedură simplificată, doar pe baza probatoriului administrat la
urmărirea penală pe care şi l-au însuşit, în timp ce inculpatul D., deşi legal citat, nu s-a prezentat
la niciun termen de judecată, nefiind audiat în cauză.
Cu toate acestea, prima instanţă l-a condamnat şi pe inculpatul D. doar în baza
probatoriului administrat în faza de urmărire penală, fără a proceda la efectuarea cercetării
judecătoreşti în ce-l priveşte pe acesta, deşi avea această obligaţie potrivit disp. art. 374 alin. (7)
Cod procedură penală, din cuprinsul căruia rezultă, fără echivoc, că necontestarea probelor
administrate în cursul urmăririi penale scuteşte instanţa de readministrarea acestora, doar când
această manifestare de voinţă din partea celor menţionaţi la respectivul articol este una expresă.
De asemenea, inculpatul D. nu s-a prezentat nici în faţa instanţei de apel pentru a fi
întrebat dacă contestă sau nu materialul probator administrat în faza de urmărire penală.
Aşadar, în situaţia dată, se impunea ca, faţă de inculpatul D., prima instanţa să judece
cauza cu respectarea principiilor procedurii de drept comun, cu parcurgerea specifică acestei faze
procesuale, consacrate de art. 351 Cod procedură penală, potrivit căruia judecata cauzei se
desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în contradictoriu. Aceste principii care guvernează faza
de judecată îşi găsesc aplicarea în reglementarea judecăţii cauzei în primă instanţă. Astfel,
instanţa de fond avea obligaţia de a proceda la audierea părţilor şi a martorilor, în acest fel fiind
respectate principiile nemijlocirii şi contradictorialităţii.
Modalitatea în care a procedat prima instanţă nu poate echivala cu o soluţionare efectivă
a cauzei, judecata având un caracter pur formal, care nu corespunde exigenţelor regulilor de bază
ale procesului penal, astfel că se impune rejudecarea cauzei de prima instanţă, în condiţiile în
care legea procesual penală prevede două grade de jurisdicţie, este necesar ca judecata să
parcurgă toate etapele procesuale, pentru a nu priva inculpatul de un grad de jurisdicţie, prin
soluţionarea cauzei direct de instanţa de apel, după readministrarea probelor în apel.
Instanţa de apel nu ar putea substitui integral faza de judecată care ar fi trebuit să aibă loc
în primă instanţă faţă de inculpatul deoarece o astfel de soluţie ar determina eliminarea artificială
a unui grad de jurisdicţie, în defavoarea intereselor procesuale ale inculpatului, pentru care
legislaţia procesuală prevede parcurgerea a două grade de jurisdicţie.
Este adevărat că neregularitatea constatată de curte nu se regăseşte printre cele prev. de
art. 281 C. pr. pen. care, conform art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, permit trimiterea
cauzei spre rejudecare primei instanţe, însă, în condiţiile în care nu a avut loc o judecată propriuzisă în faţa primei instanţe, pentru a nu priva inculpatul de un grad de jurisdicţie prin judecarea
cauzei direct de instanţa de apel, după readministrarea tuturor probelor, se impune desfiinţarea
sentinţei penale şi rejudecarea cauzei de prima instanţă, în vederea soluţionării fondului cauzei
cu respectarea garanţiilor procesuale conferite părţilor de Codul de procedură penală.
De asemenea, dublul grad de jurisdicţie este un drept recunoscut în materie penală prin
Protocolul nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Acesta presupune că orice
persoană declarată vinovată de săvârşirea unei infracţiuni de un tribunal, are dreptul de a cere
examinarea hotărârii prin care i s-a stabilit vinovăţia de către o instanţă superioară ierarhic.
Dublul grad de jurisdicţie vizează o judecare devolutivă a cauzei în faţa a două instanţe de
judecată, una de fond, iar cea de-a doua, de control judiciar.
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În primă instanţă nu a avut loc o judecată cu respectarea tuturor garanţiilor procedurale,
astfel că în speţă primul grad de jurisdicţie nu poate fi luat în considerare, de aceea pentru
respectarea dreptului la un proces echitabil şi asigurarea efectivă a două grade de jurisdicţie,
conform art. 2 din Protocolul nr. 7 al Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, este justificată
trimiterea cauzei spre rejudecare.
Hotărârea primei instanţe nu a urmat regulile menţionate, tocmai de aceea ar fi contrar
spiritului legii în a impune instanţei de control judiciar să judece direct în apel o cauză care nu a
parcurs toate etapele judecăţii în prima instanţă.
În ce-i priveşte pe ceilalţi trei inculpaţi care au urmat procedura simplificată, curtea
constată că nu se impune disjungerea cauzei faţă de aceştia şi judecarea pe fond a apelului,
apreciind că în acest caz de coparticipare la săvârşirea pretinselor infracţiuni, în care s-a exercitat
şi o acţiune civilă, este în interesul unei mai bune desfăşurări a procesului penal ca acesta să aibă
loc în integralitatea lui.”
8. Nelegalitatea excluderii unui mijloc de probă de către instanţa de judecată care
nu a fost exclus de judecătorul de cameră preliminară. Forţa probantă a unui înscris
eliberat de o instituţie publică ce poartă menţiunea „acest document este destinat numai
pentru uzul poliţiei şi a organelor abilitate de lege pentru cercetarea infracţiunilor şi nu poate
fi folosit în cadrul procesului penal”
Rezumat:
Curtea reţine că este nelegală înlăturarea unui înscris ca mijloc de probă de către
instanţa de judecată în condiţiile în care aceasta este atributul exclusiv al judecătorului de
cameră preliminară, la finalul procedurii de cameră preliminară, lucru care nu s-a întâmplat în
cauză întrucât prin Încheierea din data de 04.10.2016 pronunţată în dosarul 6792/314/2016/a1
judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea administrării probelor în faza de
urmărire penală şi nu a exclus niciun mijloc de probă.
Menţiunea de pe o adresă a Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Punctul de
contact P. că „acest document este destinat numai pentru uzul poliţiei şi a organelor abilitate de
lege pentru cercetarea infracţiunilor şi nu poate fi folosit în cadrul procesului penal” nu obligă
în niciun fel instanţa de judecată, relevant în acest sens fiind dacă din conţinutul adresei rezultă
fapte sau împrejurări de natură a contribui la aflarea adevărului.
(Decizia penală nr. 616 din 11.06.2018, dosar nr. 6792/314/2016)
Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 53 din 12.02.2018 a Judecătoriei Suceava, în temeiul art. 396
alin. 1 şi 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., a fost achitat inculpatul A. pentru
săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 C.pen., de
uz de fals prev. de art. 323 C.pen., de fals în declaraţii prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art.
38 alin. 1 C.pen., întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunile.(...)
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul numărul 201/P/2016
din data de 22.08.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, s-a dispus trimiterea
în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals
material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 320 alin. 1 C.pen., „uz de fals”, prev. de art. 323
C.pen. şi „fals în declaraţii”, prev. de art. 326 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
În rechizitoriu s-a reţinut că inculpatul A. s-a născut în localitatea B. din Ucraina iar,
după dobândirea cetăţeniei române, i s-a eliberat la data de 30 iulie 2015 cartea de identitate seria
XV nr. xxxxxx de către SPCLEP C., la domiciliu fiind trecută adresa din municipiul C., str. yyy,
aparţinând martorei D.
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La data de 07.09.2015, inculpatul A. s-a prezentat la Instituţia Prefectului - Judeţul C. –
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
solicitând, în scris, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către autorităţile
ucrainene nr. BAH 204710 din 02.08.2012, valabil pentru categoriile A, B1, B, C1,C, D1, BE,
C1E, cu un document similar românesc.
La cererea formulată, inculpatul a ataşat permisul de conducere, în original, eliberat de
Inspecţia Auto de Stat din Oraşul B., din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei,
traducerea acestuia din limba ucraineană în limba română, legalizată prin încheierea din
31.08.2015 a notarului public E., certificatul medical eliberat la 07.09.2015 de Centrul Medical,
din care rezulta că este apt de a conduce autovehicule de categoria celor menţionate în permisul
ucrainean, certificatul de cazier judiciar emis de I.P.J. C. – Cazier judiciar cu nr. .. din
07.09.2015, chitanţa nr. ../1 din 07.09.2015, privind achitarea taxei pentru eliberarea permisului,
precum şi o copie după cartea de identitate.
La data de 09.09.2015 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor C. a solicitat autorităţilor ucrainene, prin adresa cu nr. .., să confirme
autenticitatea şi valabilitatea permisului de conducere prezentat de inculpat la data de
07.09.2015.
Prin adresa nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din 19.10.2015 Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră – Punctul de contact P. a comunicat faptul că în baza de date a Autoinspecţiei de
Stat a Ucrainei din Regiunea B. inculpatul A. nu figurează cu permisul de conducere seria BAH
204710 pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E, înscrisul prezentat autorităţilor române
fiind falsificat.
Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 29.08.2016 sub numărul
.../314/2016.
Pentru dovedirea situaţiei de fapt reţinută prin rechizitoriu au fost menţionate următoarele
mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces verbal de sesizare din
oficiu nr. 39446 din 27.10.2015; cererea adresată S.P.C.R.P.C.Î.V. C. nr. .. din 07.09.2015;
permisul de conducere seria BAH .., în original;copia cărţii de identitate seria .. nr. xx;traducerea
legalizată a permisului de conducere;certificat medical eliberat de Centrul Medical nr. .. din
07.09.2015;certificat de cazier judiciar şi chitanţa nr. ../1 din 07.09.2015;adresa P.C.P./B.V./nr. .
din 19.10.2015 eliberată de I.G.P.F. Punctul de contact P. şi declaraţia martorei D.
Prin Încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 04.10.2016, rămasă
definitivă prin necontestare la data de 18.10.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat
legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 201/P/2016 din data de 22.08.2016 al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Suceava privind pe inculpatul A. precum şi legalitatea administrării
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind
pe inculpat.
În faza de judecată inculpatul a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului desemnat
din oficiu, avocat F.
Deşi legal citat, inclusiv cu mandat de aducere precum şi cu alertă în sistemul SINS,
inculpatul nu s-a prezentat la judecarea cauzei.
În cursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele mijloace de probă:
declaraţia martorei D.
Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea cazierul judiciar actualizat al inculpatului.
Totodată au fost solicitate relaţii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă C.,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice C., I.G.P.R., A.N.P., Instituţia Prefectului judeţului
C., răspunsurile comunicate de aceste instituţii fiind ataşate la dosar).
Nefiind contestate de părţi, probele constând în: proces verbal de sesizare din oficiu nr.
39446 din 27.10.2015; cererea adresată S.P.C.R.P.C.Î.V. C. nr. 38489 din 07.09.2015; permisul
de conducere seria BAH 204710, în original;copia cărţii de identitate seria XV nr.
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xxxxxx;traducerea legalizată a permisului de conducere;certificat medical eliberat de Centrul
Medical nr. 1498 din 07.09.2015;certificat de cazier judiciar şi chitanţa nr. 9733942/1 din
07.09.2015;adresa P.C.P./B.V./nr. 3456881 din 19.10.2015 eliberată de I.G.P.F.- Punctul de
contact P. şi declaraţia martorei D. ; procese verbale privind căutarea şi citarea inculpatului, nu
au fost readministrate, dar au fost puse în dezbaterea contradictorie a părţilor conform art. 374
alin 7 C.p.p., astfel încât au fost avute în vedere la soluţionarea cauzei.
Analizând actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi
penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
Inculpatul A. s-a născut în localitatea B. din Ucraina iar, după dobândirea cetăţeniei
române, i s-a eliberat la data de 30.07.2015 cartea de identitate seria.. nr. xxxx de către SPCLEP,
la domiciliu fiind trecută adresa din municipiul C., str. yyyy, imobil aparţinând martorei D.
La data de 07.09.2015, inculpatul A. s-a prezentat la Instituţia Prefectului - Judeţul C. –
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
solicitând, în scris, preschimbarea permisului de conducere eliberat de către autorităţile
ucrainene nr. BAH 204710 din 02.08.2012, valabil pentru categoriile A, B1, B, C1,C, D1, BE,
C1E, cu un document similar românesc.
La cererea formulată, inculpatul a ataşat permisul de conducere, în original, eliberat de
Inspecţia Auto de Stat din Oraşul B., din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei,
traducerea acestuia din limba ucraineană în limba română, legalizată prin încheierea din
31.08.2015 a notarului public E., certificatul medical eliberat la 07.09.2015 de Centrul Medical,
din care rezulta că este apt de a conduce autovehicule de categoria celor menţionate în permisul
ucrainean, certificatul de cazier judiciar emis de I.P.J. C. – Cazier judiciar cu ...din 07.09.2015,
chitanţa nr. ../1 din 07.09.2015, privind achitarea taxei pentru eliberarea permisului, precum şi o
copie după cartea de identitate.
La data de 09.09.2015, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor C. a solicitat IGPF - punct de contact P., prin adresa cu nr. .., să
comunice informaţii privind permisului de conducere prezentat de inculpat la data de
07.09.2015.
Prin adresa nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din 19.10.2015 Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră – Punctul de contact P. a comunicat faptul că în baza de date a Autoinspecţiei de
Stat a Ucrainei din Regiunea B. inculpatul A. nu figurează cu permisul de conducere seria BAH
204710 pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E.
Din conţinutul declaraţiei martorei D. reiese faptul că i s-a solicitat de către o prietenă, în
prezent decedată, să îi faciliteze inculpatului primirea în spaţiu în vederea obţinerii unei cărţi de
identitate româneşti, lucru cu care aceasta a fost de acord. Martora precizează că s-a întâlnit o
singură dată cu inculpatul şi că acesta nu a locuit la domiciliul acesteia.
Instanţa de fond a reţinut că vinovăţia unei persoane se stabileşte în cadrul unui proces,
cu respectarea garanţiilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu înseamnă şi stabilirea
vinovăţiei, iar sarcina probei revine organelor judiciare, motiv pentru care interpretarea probelor
se face în fiecare etapă a procesului penal, concluziile unui organ judiciar nefiind obligatorii şi
definitive pentru următoarea fază a procesului.
S-a reţinut că la adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă,
inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la adoptarea unei hotărâri de condamnare
definitive prezumţia de nevinovăţie este răsturnată cu efecte „erga omnes”.
Hotărârea de condamnare trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăţie, iar în caz de
îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o soluţie de achitare, situaţie
care este aplicabilă şi în prezenta cauză.
Din coroborarea materialului probator administrat în cauză instanţa de fond a reţinut că
nu rezultă situaţia de fapt menţionată în actul de sesizare, respectiv că inculpatul a declarat în
mod necorespunzător adevărului în faţa unei instituţii, în scopul obţinerii unui document similar
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românesc, în condiţiile în care actul prezentat nu figura în baza de date a Auto Inspecţiei de Stat
a Ucrainei din Regiunea B., fiind falsificat în vederea producerii de consecinţe juridice.
Astfel, instanţa de fond a reţinut că Ministerul Public a apreciat că vinovăţia inculpatului
este susţinută de următoarele mijloace de probă: cererea adresată S.P.C.R.P.C.Î.V. C. nr. .. din
07.09.2015 ; permisul de conducere seria BAH204710, în original; copia cărţii de identitate seria
XV nr. xxxx traducerea legalizată a permisului de conducere; certificat medical eliberat de
Centrul Medical nr. 1498 din 07.09.2015 ,; certificat de cazier judiciar şi chitanţa nr. ,,/1 din
07.09.2015; adresa P.C.P./B.V./nr. 3456881 din 19.10.2015 eliberată de I.G.P.F.- Punctul de
contact P. ,declaraţia martorei D.; procese verbale privind căutarea şi citarea inculpatului.
Instanţa de fond a apreciat că în întregul material probator administrat în cauză nu există
nicio probă directă sau indirectă care să dovedească faptul că inculpatul a săvârşit infracţiunile de
fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 C.pen., uz de fals, prev. de art. 323
C.pen. şi fals în declaraţii, prev. de art. 326 C.pen. pentru care a fost trimis în judecată.
În ceea ce priveşte proba cu înscrisul-adresă P.C.P./B.V./nr. 3456881 din 19.10.2015
eliberată de I.G.P.F.- Punctul de contact P., instanţa de fond a considerat că din conţinutul
acesteia nu reiese, astfel cum a reţinut Ministerul Public în actul de sesizare, faptul că înscrisul
prezentat autorităţilor române este falsificat, ci doar că în baza de date a Auto inspecţiei de Stat a
Ucrainei din Regiunea B., inculpatul A. nu figurează cu permisul de conducere seria BAH
204710 pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E.
De asemenea, instanţa de fond a reţinut faptul că în partea de jos a înscrisului anterior
menţionat se arată faptul că acel document este destinat numai pentru uzul poliţiei şi a organelor
abilitate de lege pentru cercetarea infracţiunilor şi nu poate fi folosit în cadrul procesului penal.
Astfel, din punct de vedere al fiabilităţii lui, s-a considerat că acest înscris nu este un
mijloc de probă care să dovedească caracterul fals al permisului de conducere a cărui
preschimbare a solicitat-o inculpatul. Organele de cercetare penală, în baza informaţiilor
cuprinse în acest înscris ar fi putut, dacă considerau că s-au săvârşit infracţiuni, să administreze
mijloace de probă cu care să dovedească acele fapte. (de ex. expertiză/constatare tehnicoştiinţifică pentru a stabili dacă permisul de conducere este falsificat, relaţii de la autorităţile
ucrainene pentru a comunica dacă pe numele inculpatului a fost emis acel permis de conducere
etc.)
S-a mai arătat că la pronunţarea unei condamnări, instanţa trebuie să-şi întemeieze
convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure, certe.
Înfăptuirea justiţiei penale cere ca instanţele judecătoreşti să nu se întemeieze, în
hotărârile pe care le pronunţă, pe probabilitate, ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe
decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte realitatea obiectivă (fapta supusă judecăţii).
S-a reţinut că numai aşa se formează convingerea, izvorâtă din dovezile administrate în
cauză, că realitatea obiectivă (fapta supusă judecăţii) este, fără echivoc, cea pe care o înfăţişează
realitatea reconstituită ideologic cu ajutorul probelor.
Având în vedere lipsa de fiabilitate a singurei probe pe care Ministerul Public şi-a
întemeiat acuzaţia, respectiv adresa P.C.P./B.V./nr. 3456881 din 19.10.2015 eliberată de
I.G.P.F.- Punctul de contact P. cu privire la faptele de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de
art. 320 alin. 1 C.pen., uz de fals, prev. de art. 323 C.pen. şi fals în declaraţii reţinute în
rechizitoriu, instanţa de fond a considerat că nu poate reţine din probatoriul administrat că faptele
imputate inculpatului au fost săvârşite de acesta. Astfel, aşa cum s-a precizat anterior pentru a se
stabili existenţa vinovăţiei penale a unei persoane este necesar să existe probe certe şi
concludente în acest sens, probe care în cauza de faţă lipsesc.
De asemenea, instanţa de fond a mai reţinut că potrivit Constituţiei, art. 5/2 din C.p.p. şi
art. 66 alin. 1 C.p.p. inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu sunt obligaţi să-şi
dovedească nevinovăţia, organele de urmărire penală fiind cele care trebuie să dovedească cele
învederate, conform art. 63 din C.proc.pen., prezumţie de nevinovăţie ce nu a fost înlăturată.
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Or, s-a reţinut că din probele administrate în cauză nu au rezultat probe certe de vinovăţie
a inculpatului care la data de 07.09.2015 a solicitat, în scris, Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor preschimbarea permisului de conducere
eliberat de către autorităţile ucrainene nr. BAH 204710 emis la 02.08.2012, valabil pentru
categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E, declararea necorespunzătoare a adevărului fiind făcută
în faţa instituţiei în scopul obţinerii unui document similar românesc, în condiţiile în care actul
prezentat nu figura în baza de date a Autoinspecţiei de Stat a Ucrainei din Regiunea B., fiind
falsificat în vederea producerii de consecinţe juridice, singurele aspecte ce au fost dovedite cu
certitudine fiind faptul că persoana inculpatului a solicitat preschimbarea unui permis de
conducere autorităţilor din România.
Pentru a se ajunge la concluzia condamnării, legea pretinde ca probele administrate sa fie
în măsură sa răstoarne prezumţia de nevinovăţie instituită în favoarea inculpatului şi să nu lase
niciun dubiu cu privire la autorul faptei şi vinovăția acestuia. În cauză, aceste exigenţe nu sunt
realizate aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare.
În consecinţă, având în vedere lipsa probatoriului administrat în cauză şi constatând că
prezumţia de nevinovăţie nu a fost răsturnată în cauză, de către organele de urmărire penală,
instanţa de fond în baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p. l-a achitat
pe inculpatul A. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.
320 alin. 1 C.pen., de uz de fals prev. de art. 323 C.pen., de fals în declaraţii prev. de art. 326
C.pen. întrucât nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunile.
(...)
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava,
criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. Astfel, s-a arătat că soluţia este nelegală deoarece
prima instanţă nu s-a pronunţat asupra solicitării de desfiinţare a permisului de conducere fals. În
privinţa netemeiniciei soluţiei primei instanţe s-a arătat că probele administrate dovedesc
vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată.
Procedând la soluţionarea apelului declarat în cauză şi examinând cauza sub toate
aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 C.p.p.,
Curtea a constatat următoarele:
Prin rechizitoriul numărul 201/P/2016 din data de 22.08.2016 al Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.,
pentru săvârşirea infracţiunilor de „fals material în înscrisuri oficiale”, prev. de art. 320 alin. 1
C.pen., „uz de fals”, prev. de art. 323 C.pen. şi „fals în declaraţii”, prev. de art. 326 C.pen., cu
aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
Conform art. 320 alin. 1 C.pen. infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale este
definită ca fiind: „Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii
sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice”.
Curtea a reţinut că în mod corect prima instanţă l-a achitat pe inculpat pentru această
infracţiune motivat de faptul că nu există probe că acesta ar fi săvârşit fapta. Această infracţiune
pedepseşte pe cel care produce de la zero un înscris oficial fals sau falsifică datele de pe un astfel
de înscris prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod.
În cauză nu au fost administrate probe din care să rezulte faptul că inculpatul ar fi
întreprins vreo acţiune dintre cele care definesc conţinutul constitutiv al infracţiunii de fals
material în înscrisuri oficiale (falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a
subscrierii sau alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice).
Faţă de cele expuse anterior, Curtea a apreciat că nu se poate reţine nici măcar existenţa
infracţiunii de complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în condiţiile în
care o soluţie de condamnare trebuie să se sprijine pe probe certe şi nu pe prezumţii şi deducţii
ale organelor judiciare.
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În ceea ce priveşte celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis inculpatul în judecată,
Curtea a reţinut infracţiunea de uz de fals potrivit dispoziţiilor art. 323 C.pen. reprezintă fapta de
a folosi un înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii
unei consecinţe juridice. Totodată, infracţiunea de fals în declaraţii, potrivit art. 326 C.pen.,
constă în fapta de a face declaraţii necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe.
Conform art. 175 alin. 1 şi 2 C.pen. funcţionarul public, în sensul legii penale, este
persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie: a) exercită atribuţii şi
responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative,
executive sau judecătoreşti; b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de
orice natură; c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al
altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat,
atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. De asemenea, este considerată
funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public
pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori
supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Cu privire la situaţia de fapt, Curtea a reţinut că la data de 7.09.2015, inculpatul A. s-a
prezentat la Instituţia Prefectului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor, solicitând, în scris, preschimbarea permisului de conducere eliberat
de către autorităţile ucrainene nr. BAH 204710 din 02.08.2012, valabil pentru categoriile A, B1,
B, C1,C, D1, BE, C1E, cu un document similar românesc.
La cererea formulată, inculpatul a ataşat permisul de conducere, în original, eliberat de
Inspecţia Auto de Stat din Oraşul B., din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, şi
traducerea acestuia din limba ucraineană în limba română, legalizată prin încheierea din
31.08.2015 a notarului public E.
La data de 09.09.2015, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor C. a solicitat autorităţilor ucrainene, prin adresa nr. .., să confirme
autenticitatea şi valabilitatea permisului de conducere prezentat de inculpat la data de
07.09.2015.
Prin adresa nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din 19.10.2015 Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră – Punctul de contact P. a comunicat faptul că, în baza de date a Autoinspecţiei de
Stat a Ucrainei din Regiunea B., „numitului A. nu i-a fost eliberat permisul de conducere cu
seria BAH 204710 pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E”.
Prima instanţă a reţinut că din cuprinsul acestui din urmă înscris „nu reiese astfel cum a
reţinut Ministerul Public în actul de sesizare faptul că înscrisul prezentat autorităţilor române
este falsificat, ci doar că în baza de date a Auto inspecţiei de Stat a Ucrainei din Regiunea B.,
inculpatul A. nu figurează cu permisul de conducere seria BAH 204710 pentru categoriile A,
B1, B, C1, C, D1, BE, C1E.”
Totodată, judecătorul fondului a mai reţinut, dând o deosebită importanţă acestui aspect
(fraza fiind subliniată, scrisă îngroşat şi înclinat), faptul că „în partea de jos a înscrisului anterior
menţionat se arată faptul că acel document este destinat numai pentru uzul poliţiei şi a organelor
abilitate de lege pentru cercetarea infracţiunilor şi nu poate fi folosit în cadrul procesului penal.”
Curtea a reţinut că este nelegală înlăturarea unui înscris ca mijloc de probă de către
instanţa de judecată în condiţiile în care aceasta este atributul exclusiv al judecătorului de cameră
preliminară, la finalul procedurii de cameră preliminară, lucru care nu s-a întâmplat în cauză
(prin încheierea din data de 04.10.2016 pronunţată în dosarul .../314/2016/a1 judecătorul de
cameră preliminară constatând legalitatea administrării probelor în faza de urmărire penală şi nu
a exclus niciun mijloc de probă).
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În continuare a mai reţinut judecătorul fondului că „din punct de vedere al fiabilităţii lui,
acest înscris nu este un mijloc de probă care să dovedească caracterul fals al permisului de
conducere a cărui preschimbare a solicitat-o inculpatul. Organele de cercetare penală, în baza
informaţiilor cuprinse în acest înscris ar fi putut, dacă considerau că s-au săvârşit infracţiuni să
administreze mijloace de probă cu care să dovedească acele fapte. (de ex. expertiză/constatare
tehnico- ştiinţifică-pentru a stabili dacă permisul de conducere este falsificat, relaţii de la
autorităţile ucrainene pentru a comunica dacă pe numele inculpatului a fost emis acel permis de
conducere, etc.)”.
Curtea a constatat că informaţiile menţionate în adresa nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din
19.10.2015 au fost valorificate de autorităţi prin procesul verbal din data de 26.10.2015 iar acest
din urmă înscris a fost reţinut de către judecătorul de cameră preliminară ca mijloc de probă (f.2
din încheierea din data de 04.10.2016 pronunţată în dosarul .../314/2016/a1).
Curtea a mai reţinut că în conformitate cu art. 198 alin. 1 C.p.p. „Înscrisurile pot servi ca
mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie
la aflarea adevărului”.
Este adevărat faptul că în cuprinsul adresei nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din 19.10.2015
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Punctul de contact P. nu se precizează expres
faptul că permisul de conducere seria BAH 204710 pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE,
C1E (prezentat de către inculpat autorităţilor române) este fals ci că inculpatului nu i-a fost emis
acest permis de conducere.
Stabilirea împrejurării dacă un înscris oficial este fals sau nu este atributul exclusiv al
instanţei de judecată însă adresa în discuţie fundamenta convingerea instanţei de faptul că
autoritatea competentă să elibereze un act oficial (în cauza de faţă permisul de conducere seria
BAH 204710) nu a emis acel act. Per a contrario, permisul de conducere seria BAH 204710
pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E, nefiind emis de autoritatea pe care legea o
prevede, a fost falsificat. Pe cale de consecinţă, instanţa de control judiciar a concluzionat că
inculpatul, care ştia că nu este posesor de permis de conducere în Ucraina, a cunoscut despre
caracterul fals al acestui permis de conducere, deşi nu s-a demonstrat cine l-a contrafăcut, iar
prin depunerea lui la Instituţia Prefectului Judeţul C., Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a urmărit producere de consecinţe juridice
(preschimbarea permisului de conducere cu un document similar românesc).
Curtea nu a împărtăşit concluzia judecătorului fondului despre menţiunea cuprinsă în
partea de jos a adresei nr. nr. P.C.P./B.V./nr. 3.456.881 din 19.10.2015 Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră – Punctul de contact P., deoarece este vorba despre inserarea unor formulări
tip, care nu îşi găsesc fundamentarea în cuprinsul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Menţiunea
că „acest document este destinat numai pentru uzul poliţiei şi a organelor abilitate de lege
pentru cercetarea infracţiunilor şi nu poate fi folosit în cadrul procesului penal” nu obligă în
niciun fel instanţa de judecată, relevant în acest sens fiind dacă din conţinutul adresei rezultă
fapte sau împrejurări de natură a contribui la aflarea adevărului (art. 198 C.p.p.) cu atât mai
mult cu cât informaţiile din acest document, aşa cum s-a arătat anterior, au fost valorificate de
autorităţi prin procesul verbal din data de 26.10.2015 iar acest din urmă înscris a fost reţinut de
către judecătorul de cameră preliminară ca mijloc de probă şi se impunea a fi avut în vedere de
către instanţa de fond.
Inculpatul odată cu depunerea permisului de conducere a declarat în scris prin cererea de
preschimbare că permisul este adevărat (conform fişei din 7.09.2015 depusă în original la dosar).
Curtea a reţinut că situaţia de fapt mai sus menţionată a rezultă din coroborarea
următoarele probe: proces verbal de sesizare din oficiu nr. 39446 din 27.10.2015; cererea
adresată S.P.C.R.P.C.Î.V. C. nr. 38489 din 07.09.2015, permisul de conducere seria
BAH204710, în original;copia cărţii de identitate seria XV nr. xx;traducerea legalizată a
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permisului de conducere; certificat medical eliberat de Centrul Medical nr. .. din
07.09.2015;certificat de cazier judiciar şi chitanţa nr. ../1 din 07.09.2015;adresa P.C.P./B.V./nr. ..
din 19.10.2015 eliberată de I.G.P.F.- Punctul de contact P.; declaraţia martorei D.; procese
verbale privind căutarea şi citarea inculpatului şi adresa nr. .. din data de 05.06.2018 a Direcţiei
Municipale de Evidenţă a Persoanelor – Biroul de Evidenţă a Persoanelor.
Din coroborarea mijloacelor de probă menţionate anterior, rezultă fără dubiu că fapte de a
folosi un înscris oficial falsificat şi de a da declaraţii necorespunzătoare adevărului există şi au
fost săvârşite de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege iar vinovăţia inculpatului A. a
fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului A. care la data de 07.09.2015 a depus la
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Autovehiculelor
Suceava permisul de conducere emis de autorităţile ucrainene seria BAH 2044710 emis la data
de 02.08.2012, cunoscând că este fals în condiţiile în care nu a fost niciodată posesor de permis
de conducere, în vederea producerii unor consecinţe juridice, întruneşte elementele constitutive
ale infracţiunii de uz de fals prevăzută de art.323C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material este cristalizat prin realizarea acţiunii
de folosire a permisului de conducere emis de autorităţile ucrainene seria BAH 2044710 emis la
data de 02.08.2012, cunoscând că este fals, şi în vederea producerii unor consecinţe juridice,
respectiv eliberarea unui permis de conducere de către autorităţile române fără a mai promova un
examen în acest sens. Urmarea imediată a faptei este atingerea adusă încrederii publice pe care
trebuie să o inspire înscrisurile oficiale, iar legătură de cauzalitate dintre fapta şi prejudiciu este
dovedită prin probatoriul administrat.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în
accepţiunea art. 16 alin.3 lit. a C.pen. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a
consecinţelor antisociale şi a urmărit acest rezultat, având intenţia de a produce consecinţe
juridice prin fapta sa.
În drept, s-a constatat că fapta inculpatului A. care la data de 07.09.2015 a declarat la
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Autovehiculelor
Suceava prin cererea depusă faptul că este posesorul unui permisul de conducere emis de
autorităţile ucrainene valabil în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine, respectiv
pentru a obţine un permis de conducere emis de autorităţile române, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art.326C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 293 alin.
1 C.pen. constă în activitatea inculpatului A. de a declara în faţa funcţionarilor publici români că
este posesorul unui permis de conducere emis de autorităţile ucrainene. Urmarea imediata a
faptei este crearea unei stări de pericol cu privire la încrederea publică în adevărul pe care trebuie
să-l reflecte declaraţiile făcute în faţa funcţionarilor publici, iar legătura de cauzalitate dintre
faptă săvârşită şi urmarea imediată este dovedită din întreg probatoriul administrat.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în
accepţiunea art. 16 alin.3 lit. a C.pen. Inculpatul a avut reprezentarea faptei sale şi a
consecinţelor antisociale şi a urmărit acest rezultat, având intenţia de a produce consecinţe
juridice prin fapta sa.
Totodată, Curtea a reţinut că infracţiunile prevăzute de art.323C.pen. şi art. 326 C.pen.
din prezenta cauză sunt săvârşite de inculpat în stare de concurs real prev. de art.38 alin.1C.pen.,
fiind îndeplinite condiţiile pentru reţinerea acestei instituţii, respectiv, inculpatul a săvârşit două
infracţiuni înainte de a interveni vreo hotărâre de condamnare între ele.
La individualizarea pedepselor principale ce au fost aplicate inculpatului s-au avut în
vedere prevederile art. 74 C.pen., în care sunt enumerate criteriile după care se stabileşte şi
întinderea acesteia, respectiv în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea
infractorului care se evaluează după criteriile menţionate la lit. a-g ale aceluiaşi text de lege,
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anume împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite (astfel
cum au fost evidenţiate anterior); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi
gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor; motivul săvârşirii
infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale
ale infractorului (inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale); conduita după săvârşirea
infracţiunilor şi în cursul procesului penal (inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor şi nici
nu s-a prezentat în instanţă deşi s-au făcut toate demersurile posibile în acest sens); nivelul de
educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (în vârstă de 28 ani la data
săvârşirii faptei).
Curtea l-a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de uz de fals, prev. de art.323C.pen. şi la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art.326 C.pen., urmând să facă şi aplicarea
dispoziţiilor art.39C.pen.
Curtea a mai constatat că în privinţa modalităţii de executare a pedepsei, aceasta va fi în
regim de detenţie, din moment ce inculpatul nu şi-a manifestat acordul de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii (acesta nu a putut fi găsit deşi s-au făcut numeroase
demersuri atât cu ocazia urmăririi penale, cât şi a cercetării în fond şi a judecării apelului),
nefiind deci îndeplinită condiţia impusă de către art. 91 alin. 1 lit. c C.pen., pentru a putea fi
aplicată instituţia suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
Totodată, Curtea a reţinut că faţă de constatarea faptului că inculpatul a folosit un permis
de conducere fals şi a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului consemnate într-un înscris
oficial este întemeiat şi primul motiv de apel expus de către Parchetul de pe lângă Judecătoria
Suceava şi se impune anularea înscrisurilor false.
În consecință, faţă de considerentele expuse anterior, Curtea, în baza art. 421 pct. 2 lit. a
C.p.p., a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava împotriva sentinţei
penale nr. 53 din 12.02.2018 a Judecătoriei Suceava, va desfiinţa, în parte, sentinţa penală sus
menţionată şi în rejudecare:
A înlăturat dispoziţiile de achitare a inculpatului A., în baza art. 396 alin.1 şi 5 C.p.p. rap.
art.16 alin.1lit.c C.p.p. pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals, prev. de art.323 C.pen. şi
fals în declaraţii, prev. de art.326C.pen.
În temeiul art. 396 alin.1 şi 2 C.pen., l-a condamnat pe inculpatul A. pentru săvârşirea
infracţiunii de uz de fals, prev. de art.323 C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În temeiul art. 396 alin.1 şi 2 C.pen., l-a condamnat pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea
infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art.326C.pen. la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În temeiul art. 38 alin.1, art.39 alin.1 lit.b C.pen., a aplicat pedeapsa cea mai grea de 6
luni închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă menţionată, respectiv
2 luni închisoare, în final inculpatul A. urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 luni
închisoare, în regim de detenţie.
A desfiinţat înscrisurile false, respectiv: permisul de conducere eliberat pe numele
inculpatului A. de către autorităţile ucrainene nr. BAH 204710 emis la data de 02.08.2012,
pentru categoriile A, B1, B, C1, C, D1, BE, C1E, aflat în original la fila 18 ds., precum şi cererea
inculpatului A. adresată SPCRPCÎV nr... din 07.09.2015, aflată în original la fila 111 ds.fond.
9. Inculpat de cetăţenie străină care înţelege limba română vorbită, însă nu înţelege
scrisul în limba română. Aducerea la cunoştinţă de către organele de urmărire penală, în
scris, în limba română, a dreptului de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci
când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română, precum şi a
obligaţiei de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, precum şi
consecinţa nerespectării acelei obligaţii – citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima
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adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă. Respectarea formală de
către organele judiciare a obligaţiei de a aduce la cunoştinţa inculpatului de cetăţenie
străină a drepturilor de care beneficiază în cadrul procesului penal. Consecinţe.
Rezumat:
În cursul urmăririi penale inculpatul, cetăţean ucrainean, a fost audiat în calitate de
suspect şi inculpat, semnând acele declaraţii. Totodată inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă
drepturile şi obligaţiile pe care le are în calitate de suspect şi inculpat, aşa cum rezultă din
procesele verbale aflate la dosarul urmărire penală, inculpatul semnând aceste procese verbale.
Printre drepturile ce i-au fost aduse la cunoştinţă, în scris, inculpatului se numără şi dreptul de
a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu
poate comunica în limba română. Totodată inculpatului i-a fost adusă la cunoştinţă, în scris,
obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, precum şi
consecinţa nerespectării acelei obligaţii – citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă
rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.
Deşi din punct de vedere formal la dosar există dovada că inculpatul a fost informat că
are dreptul la un interpret şi că are obligaţia de înştiinţa organul judiciar despre orice
schimbare de domiciliu, Curtea, pe baza explicaţiilor oferite de inculpat constată că în realitate
inculpatul nu a înţeles conţinutul drepturilor şi obligaţiilor sale ca urmare a faptului că nu
cunoaşte bine limba română şi nu înţelege scrisul în limba română.
Curtea, cu ocazia audierii inculpatului, a constatat că acesta are capacitatea de a
înţelege în mare parte limba română, însă, cu ocazia punerii la dispoziţia inculpatului a
declaraţiei scrise, inculpatul a avut nevoie de serviciile traducătorului autorizat pentru a
înţelege ceea ce s-a consemnat.
Inabilitatea inculpatului de a lectura conţinutul unui înscris în limba română este
confirmată de împrejurarea că în niciuna din declaraţiile de suspect sau inculpat date în faţa
organului de urmărire penală nu apare olograf scrisul inculpatului, ci doar semnătura.
Prin urmare, reţinând că inculpatul nu a fost apt să înţeleagă conţinutul drepturilor şi
obligaţiilor din procesul verbal de aducere la cunoştinţă a acestora, întrucât are cunoştinţe
minime doar de limba română vorbită, neştiind să citească în limba română, Curtea constată că
inculpatul nu a avut cunoştinţă nici de dreptul de a solicita un interpret, nici de obligaţia de a
aduce la cunoştinţa organului de urmărire penală schimbarea de domiciliu din Ucraina în
Belgia. În consecinţă, deşi inculpatului i-a fost comunicat corect din punct de vedere procedural
minuta sentinţei penale atacate la domiciliul din Ucraina indicat de inculpat în cursul urmăririi
penale, în realitate inculpatul nu a putut lua cunoştinţă de conţinutul acesteia întrucât în acea
perioadă se afla în Belgia şi nu ştia că are obligaţia de înştiinţa organul judiciar despre
schimbarea de domiciliu, şi care sunt consecinţele nerespectării acestei obligaţii.
Atât Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul
procedurilor penale cât şi Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale consfinţesc obligaţia statelor membre UE de a se asigura că, în cadrul
procedurilor penale, persoanele acuzate de săvârşirea unor infracţiuni sunt informate, în limba
pe care o înţeleg şi în termenul cel mai scurt, asupra acuzaţiilor aduse şi asupra drepturilor
procesuale, obligaţia statelor subzistând pe tot parcursul procedurilor până la soluţionarea
definitivă a cauzelor penale.
Directiva 2010/64/UE stabileşte în sarcina statelor membre obligaţia de a furniza
persoanelor acuzate de săvârşirea unor infracţiuni, în mod gratuit, serviciile unui interpret
autorizat, obligaţie pe care de altfel statul român şi-a îndeplinit-o prin transpunerea Directivei
2010/64/UE în legea procesual penală, respectiv art. 12 alin. 3 Cod procedură penală.
Cum legea procesual penală apără drepturi reale şi efective, împrejurarea că inculpatul
nu a avut posibilitatea reală de a lua cunoştinţă de conţinutul sentinţei penale de condamnare
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conduce la aprecierea că aceasta nu a fost comunicată efectiv inculpatului şi prin urmare
inculpatul se află în termenul de 10 zile pentru formularea apelului prev. de art. 410 alin. 1 Cod
procedură penală.
Constatând aşadar că inculpatul a fost citat la judecarea cauzei în primă instanţă la
domiciliul din Ucraina unde nu mai locuia, şi într-o limbă pe care nu o cunoştea, Curtea
apreciază că inculpatul nu a putut lua cunoştinţă efectiv de derularea judecării cauzei sale la
instanţa de fond, fiind lipsit astfel de posibilitatea de a-şi exercita drepturile procesuale, inclusiv
de dreptul de a accesa procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii prev. de art. 374 alin. 4
Cod procedură penală.
(Decizia penală nr. 1176 din 12.12.2018 , dosar nr. 1504/285/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 83 Cod procedură penală, Directiva 2010/64/UE privind
dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, Directiva 2012/13/UE privind
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale
Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza art. 396 alin.
(1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A:
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită
de art. 270 alin. 1 şi 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi completată prin
OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal, la pedeapsa
de 3 ani şi 4 luni închisoare, parte civilă fiind ANAF - DGRFP,
În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.
- pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită
de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În baza art.38, alin.1, art.39 alin.1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele aplicate
inculpatului, urmând a acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare,
formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care se adaugă o treime,
respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
În baza art.67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
În baza art. 65 alin.1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art.65 alin.3 din Noul Cod penal.
În baza art. 396 alin.(1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul B.:
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prev. şi ped. de art.
270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr.
54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni
închisoare, parte civilă fiind ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.
În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
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În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.
- pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art.262
alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele
aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3(trei) ani şi 6 (şase)
luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat
o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
În baza art.67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
În baza art.65 alin.1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin.3 din Noul Cod penal.
În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul C:
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prev. şi ped. de art.
270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr.
54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni
închisoare, parte civilă fiind ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.
În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.
- pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262
alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele
aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase)
luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat
o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2
ani, după executarea pedepsei.
În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.
În baza art. 112 al. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea:
- cantităţii de 1.500 pachete cu ţigarete marca Marble, de provenienţă extracomunitară, cu
timbru Duty–Free, provenite din contrabandă, ridicată de la inculpaţi şi predată la Camera de
Corpuri a STPF, conform dovezii seria AAA nr. 10.984 din data de 08.04.2016, bunuri ce au fost
produse prin săvârşirea infracţiunii. În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea:
- unui telefon mobil, marca Nokia C2, de culoare negru, serie IMEI .../04/202790 ..., cu
cartelă SIM, ridicat de la inculpatul C. şi predat la Camera de Corpuri a STPF, conform dovezii
seria AAA nr. ... din data de 27.01.2017, folosit la săvârşirea infracţiunii.
În baza art.19, 20, 23, 25 şi art.393 alin.3 şi 397 din Noul Cod de procedură penală, rap.
la art. 1357 şi art.1382 din Codul civil, s-a admis acţiunea civilă a părţii civile ANAF- Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice, şi în consecinţă, au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii
A., B. și C, să plătească părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
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suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv
contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform
Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.
În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, au fost obligaţi fiecare dintre inculpat să plătească
statului, câte 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Rădăuţi a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr. 1418/P/2016 din data de
1.03.2017 au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii A. B. și C. pentru săvârşirea
infracţiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, prev. de art. 262 alin 1 Cod penal şi
„contrabandă în formă agravantă” prev. de art. 270 alin 1 şi 3, rap. la art. 274 din Legea nr.
86/2006, modif. prin OUG nr. 54/2010, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că,
la data de 31.03.2016, în jurul orelor 21.05, au trecut ilegal frontiera de stat a României, pe
direcţia semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au introdus ilegal în România,
1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară (pachete de ţigări marca Marble, având
aplicat timbru tip „duty-free”), bunuri provenite din contrabandă şi care trebuiau plasate sub
regim vamal, activitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, sub nr.../285/2017, la data de 17
martie 2017.
Prin Încheierea nr. 644 dată în şedinţa din camera de consiliu din data de 22 mai 2017,
rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea
sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus
începerea judecăţii.
În vederea soluţionării cauzei, instanţa de fond a ţinut seama de probele ce au fost
administrate în timpul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti.
Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:
La data de 31.03.2016, în jurul orelor 21.05, inculpaţii A., B. și C. au trecut ilegal
frontiera de stat a României, pe direcţia semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au
introdus ilegal în România, cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară
(pachete de ţigări marca Marble, având aplicat timbru tip „duty-free”), bunuri provenite din
contrabandă şi care trebuiau plasate sub regim vamal, activitate prin care au cauzat bugetului de
stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei.
În fapt, instanţa de fond a mai reţinut că la data de 31.03.2016, poliţiştii de frontiera, fiind
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în jurul orelor 21:05 au observat cu ajutorul aparaturii de
vedere pe timp de noapte, pe direcţia SF 779, loc aflat în extravilanul localităţii D. un număr de
trei persoane care au trecut frontiera de stat a României în mod ilegal, intrând în Romania şi
cărând fiecare câte un număr de două colete voluminoase. În urma intervenţiei poliţiştilor de
frontiera, la circa 700 m. faţă de linia de frontieră, s-a reuşit reţinerea celor trei persoane, care au
fost identificate în persoana inculpaţilor A., B. și C. În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit
faptul ca pe direcţia SF 779+100 metri a avut loc o trecere ilegala a frontierei de stat din Ucraina
în Romania în scop de contrabanda, persoanele reţinute transportând un număr de două colete
care conţineau în totalitate cantitatea de 1.500 pachete de ţigări marca Marble, de provenienţa
Duty Free. Întreaga cantitate de ţigări a fost depusă la camera de corpuri delicte a STPF în
conformitate cu dovada seria AAA nr. 10984 din data de 08.04.2016. Pe timpul cercetărilor, de
la C. a fost ridicat un telefon mobil ce a fost depus la camera de corpuri delicte a STPF cu
dovada seria AAA, nr. ... din data de 27.01.2017.
În cauză, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte
civilă cu suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv
contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform
Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.
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În drept, s-a apreciat că faptele inculpaţilor A., B. și C. constând în aceea că la data de
31.03.2016, în jurul orelor 21.05, au trecut ilegal frontiera de stat a României, pe direcţia
semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au introdus ilegal în România, cantitatea
de 1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară, marca Marble, având aplicat timbru
tip „duty-free”, bunuri provenite din contrabandă şi care trebuiau plasate sub regim vamal,
activitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei, întrunesc
elementele constitutive ale infracţiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat” prev. de
art.262 alin.1, Cod penal şi „contrabandă în formă agravantă” prev. de art.270 alin.1 şi 3, rap. la
art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr.54/2010, ambele cu
aplicarea art.38 alin.1, Cod penal.
La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor, 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;
g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
Instanţa de fond a mai reţinut că fapta prezintă un pericol social concret, având în vedere
că inculpaţii au introdus, deţinut şi transportat bunuri provenite din contrabandă, respectiv
cantitatea de 1500 pachete de ţigări diferite mărci, de provenienţă extra-comunitară, dar şi
recunoaşterea săvârşirii faptei pe timpul procesului penal, împrejurările şi modul de comitere al
faptei, precum şi persoana inculpaţilor.
Prin urmare, având în vedere prevederile Noului Cod penal privind circumstanţele
atenuante şi agravante, raportat la circumstanţele concrete ale faptei, eforturile depuse de
inculpaţi pentru înlăturarea consecinţelor faptei, instanţa de fond a apreciat că în cazul
inculpaţilor poate fi reţinută circumstanţa de atenuare prev. de art. 75 alin. 2, lit. b Cod penal,
având în vedere cantitatea relativ mică de ţigări, astfel că instanţa de fond a stabilit o pedeapsă
prevăzută în limitele speciale ale infracţiuni, astfel cum au fost reduse în baza art. 76 alin. 1 Cod
penal.
Faţă de cele expuse, instanţa de fond, în baza 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a
condamnat pe inculpatul A., cetăţean ucrainean;
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită
de art. 270 alin. 1 şi 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi completată prin
OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal, la pedeapsa
de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare, parte civilă fiind ANAF - DGRFP ;
- pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită
de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art.38, alin.1, art.39 alin.1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate
inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 ( şase) luni
închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o
treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
În baza art. 396 alin.1, 2 Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul B., cetăţean
ucrainean:
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită
de art. 270 alin.1 şi 3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi completată prin
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OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 3
ani şi 4 luni închisoare, parte civilă fiind ANAF - DGRFP
- pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art.262
alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate
inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni
închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o
treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul C.,
cetăţean ucrainean:
- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită
de art.270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin
OUG nr. 54/2010, cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1 Codul penal, la pedeapsa de 3
ani şi 4 luni închisoare, parte civilă fiind ANAF - DGRFP.
- pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262
alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.
În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate
inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni
închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o
treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.
Pe lângă pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă
agravantă, respectiv pe lângă pedeapsa rezultantă, a aplicat inculpaţilor în baza art. 67 din Noul
Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi
lit. b din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.
În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, a aplicat inculpaţilor pedeapsa accesorie a
interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în
condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.
Astfel, instanţa de fond a reţinut, că natura infracţiunii comise precum şi atitudinea avută
de inculpaţi faţă de normele legale a dus la concluzia existenţei unei nedemnităţi ce impune
interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a, lit. b (dreptul de a fi ales în
autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică
exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal, atât pe timpul executării pedepsei, cât şi o anumită
perioadă după aceasta, deoarece exercitarea acestor drepturi are în vedere o responsabilitate de
ordin civic, responsabilitate pe care inculpatul, prin săvârşirea faptei a dovedit că nu o are.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a reţinut că
pedeapsa maximă prevăzută de lege este de 15 ani, pedeapsa aplicată inculpaţilor este de 3 ani şi
6 luni închisoare, deci peste trei ani, inculpaţii nu şi-au dat acordul cu privire la prestarea unei
munci neremunerate în folosul comunităţi, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de art. 83, privind amânarea aplicării pedepsei şi nici dispoziţiile art. 91 Cod penal, privind
suspendarea sub supraveghere a executări pedepsei, astfel că inculpaţii urmează să-şi execute
pedeapsa în regim de penitenciar.
În baza art. 112 al. 1 lit. a Cod penal, a dispus confiscarea de la cei trei inculpaţi:
- a cantităţii de 1.500 pachete cu ţigarete de provenienţă extracomunitară, cu timbru
Duty–Free, provenite din contrabandă, ridicată de la inculpaţi şi predată la Camera de Corpuri a
STPF, conform dovezii seria AAA nr. . din 08.04.2016, bunuri ce au fost produse prin săvârşirea
infracţiunii. În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, a dispus confiscarea de la inculpatul C:
- a unui telefon mobil, marca Nokia C2, de culoare negru, serie IMEI ..., cu cartelă SIM,
ridicat de la inculpatul C. şi predat la Camera de Corpuri a STPF, conform dovezii seria AAA nr.
... din data de 27.01.2017, bun ce a fost folosit la săvârşirea infracţiunii.
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În ceea ce priveşte latură civilă instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 1357 din Cod
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 legătura
de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită, aspecte dovedite odată cu probarea laturii
penale.
A.N.A.F Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în
cauză cu suma 17.077 lei, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi, până la data achitării
prejudiciului.
În baza art. 19, 20, 23, 25 şi art. 393 alin.3 şi 397 din Noul Cod de procedură penală, rap.
la art. 1357 şi art.1382 din Codul civil, instanţa de fond a admis acţiunea civilă a părţii civile
ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, şi în consecinţă, a obligat, în solidar,
inculpaţii A., B. și C., să plătească părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice, suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv
contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform
Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.
Instanţa de fond a soluţionat cauza în absenţa inculpatului B., acesta nefiind prezent la
niciunul din termenele de judecată la instanţa de fond.
După expirarea termenului de 10 zile de la comunicarea minutei sentinţei, instanţa de
fond a emis în data de 20.11.2017 mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 851/2017 pe
numele inculpatului B. în vederea executării pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare
aplicată prin sentinţa apelată .
Totodată în baza aceleaşi sentinţe instanţa de fond a emis mandat european de arestare în
vederea executării aceleiaşi pedepse, inculpatul B. fiind reţinut în baza mandatului european de
arestare în Polonia la data de 08.08.2018 şi predat autorităţilor judiciare române (fila 166 dosar
fond).
După reţinerea sa, inculpatul B. a formulat la data de 17.09.2018 apel împotriva sentinţei
penale nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. ..285/2017,
solicitând cu prioritate a se constata că apelul său este formulat în termen, deşi în cauză
împotriva sa a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii.
La termenul de astăzi Curtea a considerat că apelul formulat de inculpat este în termen,
pentru considerentele expuse pe larg în practicaua prezentei decizii.
Analizând apelul formulat de inculpatul B. prin prisma motivelor invocate, Curtea
constată că acesta este întemeiat.
Astfel, Curtea constată că pe durata celor două termene în care s-a derulat procedura la
instanţa de fond inculpatul B. a locuit în Belgia, aşa cum rezultă din copia cardului de rezidenţă,
perioada de valabilitate a cardului fiind 09.03.2017-09.03.2022.
Deşi conform dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare prin scrisoare recomandată
de la filele 75, 86 dosar fond, inculpatul a fost citat pentru termenele de judecată de la instanţa de
fond din datele de 06.09.2017 şi 18.10.2017 la domiciliul din Ucraina, indicat de inculpat în
cursul urmăririi penale, Curtea constată că inculpatul nu a avut cunoştinţă de termenele de
judecată de la instanţa de fond întrucât acesta se afla în Belgia.
Aşa cum s-a menţionat şi în considerentele vizând constatarea împrejurării că apelul
formulat de inculpatul B. este în termen, Curtea constată că, deşi din punct de vedere formal la
dosar există dovada că inculpatul a fost informat în cursul urmăririi penale că are dreptul la un
interpret şi că are obligaţia de înştiinţa organul judiciar despre orice schimbare de domiciliu, în
realitate inculpatul nu a înţeles conţinutul drepturilor şi obligaţiilor sale ca urmare a faptului că
nu cunoaşte bine limba română şi nu înţelege scrisul în limba română.
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Prin urmare, neînţelegând conţinutul obligaţiilor sale, inculpatul nu a cunoscut nici
obligaţia de a aduce la cunoştinţa organelor judiciare că şi-a schimbat adresa de domiciliu, şi nici
consecinţa omisiunii de a încunoştinţa organul judiciar despre schimbarea de domiciliu din
Ucraina în Belgia, conform art. 108 alin. 2 lit. b Cod procedură penală (citaţiile şi orice alte acte
comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă).
Atât Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul
procedurilor penale cât şi Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale consfinţesc obligaţia statelor membre UE de a se asigura că, în cadrul
procedurilor penale, persoanele acuzate de săvârşirea unor infracţiuni sunt informate, în limba pe
care o înţeleg şi în termenul cel mai scurt, asupra acuzaţiilor aduse şi asupra drepturilor
procesuale, obligaţia statelor subzistând pe tot parcursul procedurilor până la soluţionarea
definitivă a cauzelor penale.
Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor
penale stabileşte în sarcina statelor membre obligaţia de a furniza persoanelor acuzate de
săvârşirea unor infracţiuni, în mod gratuit, serviciile unui interpret autorizat, obligaţie pe care de
altfel statul român şi-a îndeplinit-o prin transpunerea Directivei 2010/64/UE în legea procesual
penală, respectiv art. 12 alin. 3 Cod procedură penală.
Constatând aşadar că inculpatul a fost citat la judecarea cauzei în primă instanţă la
domiciliul din Ucraina unde nu mai locuia, şi într-o limbă pe care nu o cunoştea, Curtea
apreciază că inculpatul nu a putut lua cunoştinţă efectiv de derularea judecării cauzei sale la
Judecătoria Rădăuţi, fiind lipsit astfel de posibilitatea de a-şi exercita drepturile procesuale,
inclusiv de dreptul de a accesa procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii prev. de art. 374
alin. 4 Cod procedură penală.
În consecinţă, Curtea constată că devin incidente disp. art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură
penală, procedura la instanţa de fond derulându-se în lipsa inculpatului B. care a fost nelegal
citat, motiv pentru care Curtea va admite apelul declarat de inculpatul B. împotriva sentinţei
penale nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. .../285/2017, va
desfiinţa în parte Sentinţa penală nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în
dosarul nr. .../285/2017, numai cu privire la inculpatul B. (latură penală şi latură civilă), în sensul
că va înlătura dispoziţia de condamnare a inculpatului B. la pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni
închisoare, la pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie pentru săvârşirea infracţiunilor de
contrabandă în formă agravată prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006,
cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b şi art. 76 alin. 1 Cod penal, şi la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal,
precum şi dispoziţia de aplicare a pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare, a pedepsei
complementare şi a pedepsei accesorii. Totodată va înlătura dispoziţia de obligare, în solidar cu
coinculpaţii A. și C., a inculpatului B. la plata către partea civilă ANAF – Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice a sumei de 17.077 lei, cu consecinţa menţinerii solidarităţii doar
între inculpaţii A. și C., precum şi dispoziţia de obligare a inculpatului B. la plata către stat a
sumei de 1.000 de lei cheltuieli judiciare.
Urmare a desfiinţării soluţiilor pronunţate de instanţa de fond faţă de acest inculpat,
Curtea va trimite cauza spre rejudecare Judecătoriei Rădăuţi doar cu privire la inculpatul B.
(latură penală şi latură civilă), urmând ca la rejudecarea cauzei inculpatul să fie citat, conform
solicitării sale, la domiciliul procesual ales - cabinet avocat E., şi să fie asistat de un interpret de
limba ucraineană.
Constatând că în prezent inculpatul B. este încarcerat în baza mandatului de executare a
pedepsei închisorii emis de Judecătoria Rădăuţi în prezenta cauză şi că sunt aplicabile disp. art.
598 alin. 1 lit. a Cod procedură penală în sensul că mandatul de executare a pedepsei a fost emis
înainte de rămânerea definitivă a hotărârii (a se vedea considerentele referitoare la aprecierea
curţii că apelul formulat de inculpatul B. este în termen), Curtea va dispune anularea mandatului
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de executare a pedepsei închisorii nr. 851/2017 din 20.11.2017 emis de Judecătoria Rădăuţi în
dosarul nr. ../285/2017 pe numele inculpatului B. Totodată Curtea va dispune punerea în
libertate, de îndată, a inculpatului B. de sub puterea mandatului de executare a pedepsei
închisorii nr. .../2017 din 20.11.2017 emis de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. .../285/2017,
dacă nu este reţinut, arestat preventiv sau deţinut în altă cauză.
Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei
decizii.
În baza art. 275 alin. 3 şi 6 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel vor
rămâne în sarcina statului, inclusiv suma de 174,90 lei reprezentând onorariu traducător autorizat
de limba ucraineană, conform facturii nr. 40/12.12.2018, şi suma de 65 de lei reprezentând
onorariu parţial în cuantum de 25% pentru apărător din oficiu ..., conform delegaţiei nr..., sume
ce se vor avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.
10. Încălcarea dispoziţiilor procedural-penale privind asistenţa juridică obligatorie
a inculpatului. Nulitatea hotărârii.
Rezumat:
În cazul în care, raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de Vechiul Cod penal pentru
fapta imputată, comisă anterior datei de 01.02.2014, asistenţa juridică a inculpatului era
obligatorie, este imperativ a se desemna acestuia un apărător din oficiu, chiar dacă limitele de
pedeapsă prevăzute de actuala normă penală incriminatoare nu o mai impun. Nerespectarea
acestei obligaţii atrage nulitatea sentinţei penale astfel pronunţate.
(Decizia nr. 73 din 22 ianuarie 2018, dosar nr. 1970/237/2016)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 91, art. 281 alin. 1 lit. f, art. 281 alin. 4 Cod proc. penală.
Hotărârea rezumată:
Prin sentinţa penală nr. 457 din data de 6.11.2017 pronunţată de Judecătoria Gura
Humorului în dosar nr. ../237/2016, a fost condamnată inculpata A. pentru săvârşirea infracţiunii
de înşelăciune, prev. de art.244 alin.1, 2 şi art.5 alin.1 C.pen. la pedeapsa de 1 an închisoare şi a
infracţiunii de uz de fals, prev. de art.323 şi art.5 alin.1 C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În baza art. 38 şi art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. s-a stabilit pedeapsa finală constând în
pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care s-a adăugat 1/3 din cealaltă pedeapsă, inculpata
urmând să execute pedeapsa finală de 1an şi 2 luni închisoare.
În baza art. 91-92 C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată
de 2 ani.
A fost condamnat inculpatul B. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
înşelăciune, prev. de 48 C. pen. raportat la art. 244 alin. 1, 2 C. pen. la pedeapsa de 1 an
închisoare şi a infracţiunii de instigare la complicitate la înşelăciune prev. de art.4 7 C.pen.
raportat la art. 48 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1, 2 C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.
În baza art. 38 şi art. 39 alin. 1 lit.b C.pen. s-a stabilit pedeapsa finală constând în
pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care s-a adăugat 1/3 din cealaltă pedeapsă,
inculpatul urmând să execute pedeapsa finală de 1 an şi 2 luni închisoare.
În baza art.91-92 C.pen. s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată
de 2 ani.
A fost condamnat inculpatul C. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la
înşelăciune, prev. de art.4 8 alin. 1 C.pen. raportat la art. 244 alin. 1, 2 C.pen. la pedeapsa de 2
ani închisoare şi a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1
C.pen. la pedeapsa de 6 luni închisoare.
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S-au anulat suspendările executării pedepselor de:
- 2 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 266 din 07.07.2014 a Judecătoriei Gura
Humorului modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 260 din 19.03.2015 a Curţii de
Apel Suceava;
- 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 144 din 21.04.2015 a Judecătoriei
Suceava.
S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.
266 din 07.07.2014 a Judecătoriei Gura Humorului modificată şi rămasă definitivă prin decizia
penală nr. 260 din 19.03.2015 a Curţii de Apel Suceava, în pedepsele componente de :
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune”, prev. de
art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. 1969 cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., art.
74 alin. 1 lit. c din C.pen. din 1969, art. 76 alin. 1 lit. d din C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.,
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune;
- 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de
art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen. 1969 cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., art.
74 alin. 1 lit. c din C.pen. din 1969, art. 76 alin. 1 lit. c din C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen.
În baza art.38 şi art.39 alin.1 lit.b C.pen. s-a stabilit pedeapsa finală constând în pedeapsa
cea mai grea de 2 ani închisoare la care s-a adăugat 1/3 din suma celorlalte pedepse, inculpatul
urmând să execute pedeapsa finală de 3 ani şi 10 luni închisoare.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că inculpata A., în intervalul 10.08.2012 14.08.2012, a indus în eroare reprezentanţii părţii civile SC D. SA, cu ocazia întocmirii şi
semnării contractului de credit de consum pentru achiziţii nr. .../14.08.2012, prin folosirea
adeverinţei de salariu nr. 14/16.07.2012, a fişei fiscale pentru anul 2011 şi a adeverinţei nr.
6895/31.07.2012 emisă de Casa Județeană de Pensii, precum şi prin atestarea în faţa ofiţerului de
credit a realităţii datelor înscrise în actele sus menţionate, înscrisuri falsificate care atestau în
mod nereal calitatea inculpatei de angajat la SC F. SRL şi cuantumul salariului încasat, astfel
aceasta obţinând un credit în valoare totală de 18.940,84 lei.
Inculpatului C., cu intenţie, a ajutat-o pe inculpata A. să o inducă în eroare pe partea
civilă SC D. SA cu ocazia întocmirii şi semnării contractului de credit de consum pentru achiziţii
nr. ../14.08.2012, prin aceea că a falsificat adeverinţa de salariu nr. 14/ 16.07.2012 pe numele A.,
prin care se atesta calitatea de angajat a acesteia din urmă la SC F. SRL, precum şi cuantumul
salariului încasat, înscris pe care ulterior l-a pus la dispoziţia inculpatei, care la rândul ei l-a
depus la dosarul de creditare.
Inculpatului B., cu intenţie, a ajutat-o pe inculpata A. să o inducă în eroare pe partea
civilă SC D. SA cu ocazia întocmirii şi semnării contractului de credit de consum pentru achiziţii
nr. 336315/14.08.2012, prin aceea că a înlesnit ca aceasta să fie angajată în mod fictiv la SC F.
SRL, cu scopul de a obţine documentaţia care să ateste că beneficiază de un salariu,
documentaţie ce urma să îi permită îndeplinirea condiţiilor necesare acordării unui credit de
consum, împrejurare în care l-a determinat pe inculpatul C. să o sprijine în activitate
infracţională pe inculpata A., prin angajarea în mod fictiv a acesteia şi eliberarea înscrisurilor de
care aceasta avea nevoie pentru a obţine un credit de consum.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Gura Humorului şi inculpaţii C. şi B., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
La termenul de judecată din data de 23.01.2018 instanţa de apel a pus în discuţia părţilor
nulitatea absolută a hotărârii pronunţată de Judecătoria Gura Humorului, având în vedere că din
actele dosarului nu rezultă că A. şi B. au avut asigurată asistenţă juridică obligatorie în faţa
primei instanţe.
Prin decizia penală nr. 73 din data de 22.01.2018 a Curţii de Apel Suceava, în temeiul art.
421 pct. 2 lit.b teza a II a C.p.p., s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă
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Judecătoria Gura Humorului şi de inculpaţii B. şi C. şi în temeiul art. 419 C.p.p. s-au extins
efectele acestora şi asupra inculpatei A.
S-a desfiinţat în totalitate sentinţa penală atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare
aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoria Gura Humorului.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, printre altele, că:
„(...) la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286 din 17.07.2009 privind
Noul Cod penal, ducând, în acest mod, la existenţa unei succesiuni de legi în timp aplicabile
faptelor penale săvârşite de către inculpaţi. În raport de această situaţie, instanţa de fond avea
obligaţia de a stabili legea penală mai favorabilă aplicabilă infracţiunilor care fac obiectul
prezentei cauze penale şi să analizeze dacă în raport de modul în care au evoluat limitele de
pedeapsă ale infracţiunii de înşelăciune nu este necesară asigurarea asistenţei juridice obligatorii.
Potrivit art. 215 alin.2 C.pen. din 1969, infracţiunea de înşelăciune era sancţionată sub
imperiul vechiului cod penal cu închisoarea de la 3 la 15 ani iar noul cod penal prevede pentru
infracţiunea de înșelăciune prevăzută de art. 244 alin. 2 o pedeapsă de maxim 5 ani închisoare.
Curtea reţine că, atât timp cât nu s-a stabilit printr-o sentinţă definitivă care este legea
penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor, pentru infracţiunea de înşelăciune, inculpaţii A. şi
B. trebuiau să fie asistaţi de către avocaţi desemnaţi din oficiu în condiţiile în care legiuitorul a
statuat prin dispoziţiile art. 90 lit.c C.p.p. faptul că asistenţa juridică a inculpatului este
obligatorie în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită
pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.
În aceste condiţii, instanţa de fond era obligată, în baza art.91 C.p.p., să desemneze câte
un avocat din oficiu pentru inculpaţii A. şi B. la primirea dosarului de la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Gura Humorului, avocaţi care să asigure o apărare efectivă acestora.
În prezenta cauză, Curtea reţine că din actele dosarului de fond rezultă că prima instanţă a
omis să desemneze avocaţi din oficiu, limitându-se doar să comunice inculpaţilor rechizitoriu şi
să îi citeze şi doar inculpatul C. a avut asigurată asistenţa juridică în prezenta cauză prin
intermediul unui apărător ales.
Împrejurarea că Ministerul Public a înţeles să califice infracţiunile săvârşite de cei trei
inculpaţi potrivit dispoziţiilor noului cod penal nu are semnificaţia că instanţa de fond putea să
ignore faptul că, raportat la data săvârşirii presupusei activităţi infracţionale, sub imperiul
dispoziţiilor vechiului cod penal limitele de pedeapsă pentru infracţiunile deduse judecăţii
impuneau obligativitatea asigurării asistenţei juridice a inculpaţilor.
Curtea reţine că potrivit art. 281 alin. 1 C.p.p. determină întotdeauna aplicarea nulităţii
încălcarea dispoziţiilor privind: (...) f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului,
precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie. Conform art. 281 alin. 4
C.p.p. încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) trebuie invocată: (...) b) în
orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii.
Aşadar, în condiţiile în care în cauză asistenţa juridică era obligatorie pentru inculpaţi,
prin prisma limitelor de pedeapsă, iar instanţa de fond nu a luat măsuri pentru desemnarea unui
avocat din oficiu, în condiţiile în care inculpaţii A. şi B. nu şi-au angajat un avocat, cercetarea
judecătorească efectuată de către prima instanţă, şi implicit şi sentinţa penală pronunțată, sunt
nule absolut cu privire la aceşti doi inculpaţi.
Totodată, având în vedere că instanţa de fond a efectuat cercetarea judecătorească fără a
asigura asistenţa juridică obligatorie a inculpatei intimatei A., Curtea reţine că în cauză sunt
incidente dispoziţiile referitoare la extinderea efectelor apelului prevăzute de art.419 C.p.p.
potrivit cărora instanţa de apel examinează cauza prin extindere şi cu privire la părţile care nu au
declarat apel sau la care acesta nu se referă, putând hotărî şi în privinţa lor, fără să poată crea
acestor părţi o situaţie mai grea.
Faţă de motivul de nulitate absolută constatat, Curtea apreciază că nu mai este necesar să
analizeze motivele de apel expuse în cauză sau să antameze fondul cauzei, revenindu-i primei
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instanţe sarcina ca după readministrarea probatoriului, în condiţiile respectării dreptului la
apărare al tuturor inculpaţilor, să facă o nouă apreciere asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei
inculpaţilor precum şi să stabilească legea penală mai favorabilă aplicabilă fiecărui inculpat.
Având în vedere legătura de conexitate care există între infracţiunile presupus a fi
săvârşite de inculpaţii A. şi B. şi cu infracţiunile ce se prezumă că au fost săvârşite de inculpatul
C., Curtea apreciază că se impune judecarea acestora împreună, urmând ca instanţa de fond să
analizeze apărările şi să stabilească legea penală mai favorabilă aplicabilă şi acestui inculpat.”
11. Apel declarat de avocat, ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016,
împotriva încheierii de şedinţă prin care s-a dispus amendarea sa anterior acestei date.
Admisibilitate.
Rezumat:
În cazul în care, la data aplicării amenzii judiciare prin încheiere de şedinţă (pe
parcursul soluţionării cauzei), calea de atac a apelului împotriva acestei hotărâri era
admisibilă, va fi apreciată ca atare chiar dacă a fost exercitată ulterior intrării în vigoare a
OUG nr. 18/2016, şi care nu o mai permite. Aceasta întrucât, în caz contrar, s-ar aduce atingere
previzibilităţii legii şi dreptului titularului la un proces echitabil.
(Decizia nr. 557 din data de 31.05.2018, dosar nr. 1132/45/2011*)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 409 alin. 1 lit. e, art. 410 alin. 2 Cod procedură penală
Hotărârea rezumată:
Prin încheierea de şedinţă din data de 07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosar nr. ..../45/2011*, s-a dispus amendarea petentului (avocat) A. cu suma de 5.000 lei,
constatându-se că a încălcat dispoziţiile art. 283 alin. 3 Cod procedură penală.
Împotriva acestei încheieri petentul a formulat cerere de anulare/reducere amendă,
înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava la data de 27.10.2015, sub nr. .../45/2011*/a6.
Acesta a solicitat, în principal, anularea amenzii judiciare ce i-a fost aplicată încheierea
de şedinţă din data de 07.10.2015 pronunţată în dosarul nr. .../45/2011* pendinte pe rolul
Tribunalului Suceava iar, în plan secund reducerea cuantumului acesteia.
Prin încheierea nr. 226 din data de 08.12.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosarul nr. .../45/2011*/a6, în baza art. 284 Cod procedură penală, s-a respins cererea formulată
de petentul avocat A., din cadrul Baroului X., vizând anularea/reducerea amenzii judiciare în
cuantum de 5000 lei, aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 07.10.2015 pronunţată în
dosarul nr. .../45/2011* pendinte pe rolul Tribunalului Suceava, ca neîntemeiată.
Totodată, s-au precizat în mod expres, în dispozitivul încheierii, următoarele:
„Conform art. 409 alin. 1 litera e coroborat cu art. 410 alin. 2 Cod procedură penală, cu
drept de apel de îndată după pronunţarea prezentei încheieri şi cel mai târziu în termen de 10 zile
de la pronunţarea sentinţei în dosarul cu nr. .../45/2011* al Tribunalului Suceava.”
Împotriva acestor încheieri petentul a formulat apel, fără însă a-l motiva în scris, iar deşi
legal citat, nu s-a prezentat în instanţă pentru a-l susţine.
Prin decizia penală nr. 557 din data de 31.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. .../45/2011*/a6, s-a admis apelul declarat de petentul A., din cadrul Baroului X.,
împotriva încheierii din data de 07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar
nr..../45/2011* şi încheierii nr. 226 din data de 08.12.2015 pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosar nr..../45/2011*/a6.
S-a desfiinţat în totalitate încheierea nr. 226 din data de 08.12.2015 pronunţată de
Tribunalul Suceava în dosar nr..../45/2011*/a6 şi în parte încheierea din data de 07.10.2015
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pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr..../45/2011 şi în rejudecare s-a anulat amenda în
cuantum de 5.000 lei aplicată petentului prin încheierea din data de 07.10.2015 pronunţată de
Tribunalul Suceava în dosar nr..../45/2011*.
S-au menţinut celelalte dispoziţii ale încheierii din data de 07.10.2015 pronunţată de
Tribunalul Suceava în dosar nr..../45/2011*.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, în ce priveşte admisibilitatea prezentei căi de atac,
următoarele:
„Având în vedere că de la data pronunţării încheierilor vizate şi până în prezent instituţia
apelului a suferit o serie de modificări, curtea va proceda mai întâi la analiza admisibilităţii
prezentei căi de atac.
Prin încheierea de şedinţă din data de 07.10.2015 pronunţată de Tribunalul Suceava în
dosar nr. .../45/2011*, s-a dispus amendarea petentului (avocat) A. cu suma de 5.000 lei,
reţinându-se că a încălcat dispoziţiile art. 283 alin. 3 Cod procedură penală.
Potrivit prevederilor art. 284 alin. 2 Cod procedură penală, în vigoare atât la data aplicării
sancţiunii pecuniare, cât şi ulterior publicării OUG nr. 18/2016, „Persoana amendată poate cere
anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10
zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare”.
Uzând de dispoziţia normativă precizată, petentul a formulat cerere de anulare a amenzii
judiciare, care a făcut obiectul dosarului nr. .../45/2011*/a6 al Tribunalului Suceava.
Prin încheierea nr. 226 din data de 08.12.2015, pronunţată de această instituţie în dosarul
anterior arătat, în baza art. 284 Cod procedură penală s-a respins, ca neîntemeiată, cererea de
anulare/reducere amendă, cu precizarea expresă (inserată în dispozitiv) că împotriva acestui act
procesual se poate formula „apel de îndată după pronunţarea prezentei încheieri şi cel mai târziu
în 10 zile de la pronunţarea sentinţei în dosarul cu nr. .../45/2011* al Tribunalului Suceava”.
Această din urmă dispoziţie a fost menţionată de către instanţă în aplicarea prevederilor
art. 409 alin. 1 lit. e Cod procedură penală coroborate cu cele ale art. 410 alin. 2 din acelaşi act
normativ, în forma în vigoare la acea dată.
Judecarea cauzei care a făcut obiectul dosarului nr. .../45/2011*, şi în care apelantul a fost
sancţionat cu amenda pe care o contestă, a fost finalizată în primă instanţă prin sentinţa penală
nr. 289 din data de 28.07.2017, acesta declarând apel la data de 05.08.2017.
Stipulau dispoziţiile art. 409 alin. 1 lit. e Cod procedură penală, în forma în vigoare la
data de 08.12.2015, că „Pot face apel: martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce
priveşte cheltuielile judiciare, indemnizaţiile cuvenite acestuia şi amenzile judiciare aplicate”.
Prin OUG nr. 18//2016, acest text normativ a fost modificat, în sensul că „Pot face apel:
martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte amenzile judiciare aplicate prin
sentinţă, precum şi în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare şi indemnizaţiile cuvenite acestora”.
Prin aceeaşi ordonanţă au fost modificate şi prevederile art. 410 alin. 2 Cod procedură
penală. astfel, dacă anterior, în cazul prevăzut la art. 409 alin. 1 lit. e Cod procedură penală
apelul putea fi exercitat de îndată după pronunţarea încheierii prin care s-a dispus asupra
amenzilor judiciare şi nu mai târziu de 10 zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat
cauza în care au fost aplicate, în forma actuală se stipulează că poate fi declarat „în termen de 10
zile de la comunicarea sentinţei prin care a fost aplicată amenda judiciară”.
Din interpretarea coroborată a acestor prevederi normative reiese că, după intrarea în
vigoare a OUG nr. 18/2016, în cazul când amenda judiciară a fost aplicată avocatului printr-o
încheiere de şedinţă, deci anterior pronunţării sentinţei prin care cauza a fost soluţionată pe fond,
împotriva respectivei încheieri nu se mai poate exercita calea de atac a apelului, ci doar calea de
atac specială reglementată de disp. art. 284 Cod procedură penală - de anulare ori reducere a ei.
La rândul său, încheierea pronunţată în acest din urmă caz, cu trimitere la aceleaşi
dispoziţii în materia apelului şi în lipsa unei stipulaţii exprese conţinute în art. 284 Cod
procedură penală, care reglementează procedura privitoare la amenda judiciară, este definitivă.
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În cauza supusă analizei, se observă că, deşi la data pronunţării celor două încheieri (cea
de şedinţă din data de 07.10.2015 în dosar nr. .../45/2011* şi cea cu nr. 226 din data de
08.12.2015 pronunţată în dosar .../45/2011*/a6), petentul avocat putea formula valabil apel, la
data pronunţării sentinţei penale nr. 289 din data de 28.07.2017 a Tribunalului Suceava prin care
s-a soluţionat fondul cauzei o atare cale de atac nu mai era prevăzută de dispoziţiile procesualpenale în vigoare, exercitarea ei devenind astfel inadmisibilă.
Aceasta întrucât, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 Cod proc. penală care reglementează,
printre altele, aplicarea legii procesual-penale în timp, „Legea procesuală penală se aplică în
procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la data intrării ei în vigoare şi până în
momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii”.
Or, din analiza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 care a modificat, printre
altele, conţinutul articolelor nr. 409 alin. 1 lit. e şi nr. 410 alin. 2 Cod procedură penală, rezultă
că aceasta nu conţine nicio dispoziţie tranzitorie referitoare la situaţiile de natura celei incidente
în speţă, în sensul că, la momentul intrării ei în vigoare, termenul de declarare, de către avocat, a
apelului (exercitabil în mod valabil până la acel moment) nu era împlinit.
Datorită acestei schimbări legislative, ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016,
prin care s-au modificat o serie de dispoziţii penale şi procesual-penale, se pune problema
calificării căii de atac existente în speța dată, în sensul dacă mai există vreuna, iar dacă există,
care este aceasta.
În acest sens, se impune a se observa, în primul rând, că prin dispoziţiile tranzitorii pe
care le conţin astfel de legi modificatoare se stipulează că hotărârile pronunţate în cauzele penale
înainte de intrarea în vigoare a lor rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute
de legea sub care a început procesul. Un exemplu în acest sens îl constituie Legea nr. 202/2010,
art. XXIV alin. 1.
Totodată, potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, „Sentinţele supuse căilor de
atac ordinare potrivit legii vechi, cu privire la care termenul de declarare a căii ordinare de atac
nu expirase la data intrării în vigoare a legii noi, sunt supuse apelului”.
De altfel, în articolul V al OUG nr. 18/2016 există o dispoziţie similară în ceea ce
priveşte soluţiile de renunţare la urmărire penală, dispuse de procurori până la publicarea
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 23/2016 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240
din 31 martie 2016, cu privire la care se stipulează că „sunt şi rămân valabile, urmând a fi supuse
căilor de atac, termenelor şi condiţiilor de exercitare ale acestora prevăzute de Codul de
procedură penală la momentul dispunerii soluţiilor de renunţare”.
Noţiunea de lege, în accepţiunea jurisprudenţei Curţii EDO, cuprinde mai ales
accepţiunea ei „materială” şi nu formală, fiind necesar ca aceasta să îndeplinească cele două
calităţi obligatorii, accesibilitatea şi previzibilitatea. Din perspectiva acestor elemente, curtea
constată că menţiunea din dispozitivul încheierii nr. 226 din 08.12.2015, comunicat avocatului,
relativ la momentele de început şi sfârşit ale termenului pentru declararea apelului reprezintă o
furnizare oficială de informaţii procedurale, care conturează existenţa şi conţinutul normelor
juridice aplicabile în cazul determinat pentru exercitarea căii de atac. În acest context, avocatul sa aflat în termenul de declarare a apelului pe toată durata acolo evidenţiată, putându-şi regla
conduita procesuală la condiţiile ce au fost înscrise în comunicarea oficială emisă de tribunal.
Este vorba, în mod real, despre o repunere a avocatului la acest moment al judecării
apelului în situația juridică sau, mai exact, în dreptul conferit de calea de atac prevăzută de
dispoziţiile normative în vigoare la momentul pronunţării încheierii, în condiţiile în care nu
trebuia şi nici nu putea să prevadă, pe toată durata termenului de apel conferită de legea
procesual-penală aplicabilă la acea dată, intervenirea unei legi modificatoare, cu consecinţa
privării sale de o nouă analiză efectuată de instanţa superioară. Procedându-se la respingerea, ca
inadmisibil, a apelului, s-ar ajunge la o situaţie paradoxală, întrucât, dacă ar fi exercitat această
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cale de atac anterior datei intrării în vigoare a OUG nr. 18/2016, ea ar fi fost perfect valabilă, în
timp ce, în cazul depăşirii acestui termen (dar în interiorul celui corect stipulat în dispozitivul
încheierii atacate), soluţia ar fi diametral opusă. Or, într-un atare context, şi în condiţiile în care
nu putea cunoaşte despre modificarea legislativă în materie ce urma să intervină, dreptul său la
un proces echitabil ar fi în mod flagrant încălcat, cauzându-i-se astfel o vătămare care nu ar putea
fi, în mod obiectiv, înlăturată decât prin respectarea celor dispuse prin încheierea atacată sub
acest aspect.
Aşadar, chiar dacă nu există o dispoziţie tranzitorie în acest sens, iar normele proceduralpenale se supun principiului activităţii, a recunoaște și a conferi avocatului dreptul de a fi judecat
în calea de atac în vigoare la data pronunţării actului procesual atacat se impune, raportat la
particularităţile concrete ale speţei.
Pe cale de consecinţă, se va proceda la analiza pe fond a apelului declarat de acesta.”
12. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 teza I Cod
procedură penală. Prezentarea avocatului ales al contestatorului la judecata apelului.
Consecinţe.
Rezumat:
În situaţia în care, pentru termenul la care au avut loc dezbaterile asupra
apelului/apelurilor, procedura de citare a persoanei vătămate ori a unei părţi din proces nu a
fost îndeplinită conform legii, prezenţa apărătorului său ales (şi care a pus concluzii) acoperă
orice nelegalitate survenită în procesul de citare.
(Decizia nr. 488 din 9 mai 2018, dosar nr. 167/39/2018)
Dispoziţii legale aplicabile: art. art. 432 alin. 4 Cod procedură penală, art. 259 alin. 12
Cod procedură penală, art. 353 alin. 1 Cod procedură penală.
Hotărârea rezumată:
Prin cererea formulată la data de 12.03.2018 şi înregistrată la data de 13.03.2018 sub nr.
.../39/2018, contestatoarea SC A. Asigurare Reasigurare S.A. a formulat contestaţie în anulare
împotriva deciziei penale nr. 57 din data de 19.01.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în
dosar nr. .../227/2017.
În motivarea cererii, aceasta a arătat că în speţă este dat cazul prevăzut de art. 426 lit. a
Cod procedură penală.
Astfel, în faţa primei instanţe a avut poziţie procesuală SC A. Asigurare Reasigurare S.A.
cu sediul în B., jud. C. şi nu SC A. Asigurare Reasigurare S.A. prin Sucursala D. Prin sentinţa
nr.172/2017 a Judecătoriei Fălticeni s-a reţinut obligarea contestatoarei şi nu a sucursalei.
Or, toate comunicările actelor procedurale s-au făcut la sucursală şi la sediul din B., jud.
C. Prin urmare, nu poate fi sancţionată SC A. Asigurare Reasigurare S.A. cu sediul în B., jud. C.,
prin admiterea tardivităţii pentru o eroare a primei instanţe. Astfel, apreciază că a declarat apel în
termen, fiind respectat termenul procedural de 10 zile şi care se calculează de la data de
25.09.2017, dată la care a primit la sediul procesual ales sentinţa penală mai sus-menţionată.
A apreciat contestatoarea că au fost încălcate disp. art. 259 alin.12 Cod procedură penală
potrivit cărora instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul
acestora şi nu la sucursalele sau punctele de lucru. Chiar dacă a fost reprezentată convenţional în
proces de apărătorul ales, actele procedurale nu au fost comunicate acestuia, în schimb au fost
comunicate sucursalei D.
Prin decizia penală nr. 488 din data de 9.05.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosar nr. .../39/2018, în temeiul art. 432 alin. 4 Cod procedură penală, s-a respins, ca
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nefondată, contestaţia în anulare formulată de contestatoarea SC A. Asigurare - Reasigurare SA
împotriva deciziei penale nr. 57 din data de 19.01.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în
dosar nr. .../227/2017.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea, printre altele, că:
„Prin sentinţa penală nr.172 din data de 17.08.2017 pronunţată de Judecătoria Fălticeni în
dosar nr. .../227/2017, în temeiul art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat
inculpatul E. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din
culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1, 2 Cod penal, în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal.
A fost obligat inculpatul la plata sumei de 6295,52 lei către partea civilă Spitalul Judeţean
de F., cu titlu de cheltuieli de spitalizare pentru E.
A fost obligat inculpatul la plata sumei de 4503,80 lei către partea civilă Spitalul Judeţean
F., cu titlu de cheltuieli de spitalizare pentru G.
A fost obligat inculpatul la plata sumei de 468,40 lei către partea civilă Serviciul de
Ambulanţă H., cu titlu de cheltuieli pentru deplasare autosanitară şi servicii acordate pentru E.
A fost obligat inculpatul la plata sumei de 515,20 lei către partea civilă Serviciul de
Ambulanţă H., cu titlu de cheltuieli pentru deplasare autosanitară şi servicii acordate pentru G.
A fost obligat asiguratorul de răspundere civilă auto A. Asigurare Reasigurare S.A. B.,
jud. C., prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului, să plătească părţilor civile
menţionate cu titlu de daune morale, prin reţinerea unei culpe în proporţie de 100% pentru
inculpat, următoarele sume:
- părţii civile I. suma de 50000 euro sau c/val în lei, la data plăţii;
- părţii civile J. suma de 50000 euro sau c/val în lei, la data plăţii;
- părţii civile K. suma de 50000 euro sau c/val în lei, la data plăţii;
- părţii civile L. suma de 25000 euro sau c/val în lei, la data plăţii;
- părţii civile M. suma de 25000 euro sau c/val în lei, la data plăţii.
A fost obligat asiguratorul de răspundere civilă auto A. Asigurare Reasigurare S.A. B.,
jud. C., prin subrogarea sa în obligaţiile de plată ale inculpatului, să plătească părţilor civile I. şi
J., prin reţinerea unei culpe în proporţie de 100% pentru inculpat, daune materiale în sumă de
10000 euro sau c/val în lei, la data plăţii.
A fost obligat asiguratorul de răspundere civilă auto să achite părţilor civile dobânda
legală aferentă sumelor acordate cu titlu de despăgubiri civile, începând cu data producerii
riscului asigurat, 14.04.2016 şi până la achitarea integrală a sumelor.
Au fost respinse restul pretenţiilor, ca neîntemeiate.
Prin decizia penală nr. 57 din data de 19.01.2018 pronunţată de Curtea de Apel Suceava
în dosarul nr. ../227/2017, în baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală, s-a respins apelul
declarat de partea responsabilă civilmente S.C. A. S.A. împotriva sentinţei penale nr.
172/17.08.2017 a Judecătoriei Fălticeni, ca tardiv formulat.(...)
Potrivit dispoziţiilor art. 426 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, împotriva unei hotărâri
penale se poate face contestaţie în anulare „când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a
unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa
instanţa despre această imposibilitate”.
După înregistrarea, pe rolul Curţii de Apel Suceava, a dosarului nr. ../227/2017 având ca
obiect apelurile declarate de partea responsabilă civilmente S.C. A. Asigurare S.A, de inculpatul
E. şi de părţile civile J., I., K., G., L. şi M. împotriva sentinţei penale nr. 172/17.08.2017 a
Judecătoriei Fălticeni, s-a procedat la citarea părţilor din cauză, cea dintâi fiind încunoştinţată la
Sucursala sa din D., judeţul N.
Din adresa depusă la dosarul de apel reiese că, prin avocatul ales O., contestatoarea SC A.
SA a făcut precizări cu privire la locaţia unde urma să i se comunice actele de procedură,
alegându-şi în acest sens un sediu în oraşul B, Şoseaua .., nr. .., et. .., jud. C.. Aceeaşi adresă a
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indicat-o contestatoarea şi prin motivele de apel depuse la termenul de judecată din data de
15.11.2017.
La termenul menţionat în precedent, ca şi la cel din data de 08.01.2018, pentru când s-a
amânat judecata cauzei, în faţa instanţei de apel contestatoarea (parte responsabilă civilmente) a
fost reprezentată de către apărător ales, avocat O., care de altfel a şi pus concluzii pe fond, iar
ulterior concluzii scrise.
Într-adevăr, stipulează dispoziţiile art. 259 alin. 12 Cod procedură penală că „Instituţiile,
autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora”.
Pe de altă parte, se impune a se observa că, potrivit prevederilor art. 353 alin. 1 Cod
procedură penală, „Înfăţişarea persoanei vătămate sau a părţii în instanţă, în persoană sau prin
reprezentant ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu
persoana reprezentată, acoperă orice nelegalitate survenită în procedura de citare”.
Or, potrivit împuternicirii avocaţiale aflate la dosar nr.../227/2017 al Judecătoriei
Fălticeni, avocat O. a fost împuternicită să reprezinte partea responsabilă civilmente
(asiguratorul) SC A. Asigurare SA atât înaintea instanţei fondului, cât şi în calea de atac a
apelului („în toate fazele procesuale”), obligaţie pe care, de altfel, apărătoarea a dus-o la
îndeplinire.
Aşa fiind şi făcând trimitere la dispoziţiile art. 353 alin. 1 Cod procedură penală, nu se
poate reţine că, în calea de atac a apelului, contestatoarea nu a fost legal citată, în accepţiunea
textelor de lege invocate în acest sens. Prin urmare, cazul de contestaţie în anulare invocat de
aceasta nu poate fi reţinut ca dovedit în speţă, pentru a fi valabil atrasă aplicabilitatea
prevederilor art. 432 alin. 1 Cod procedură penală.”
13. Cerere de repunere în termenul de apel. Inexistenţa unei cauze temeinice de
împiedicare. Legalitatea procedurii de citare la domiciliul indicat de inculpat. Încălcarea
de către inculpat a obligaţiei de a anunţa organul judiciar privind schimbarea adresei de
domiciliu şi consecinţa aceste încălcări.
Rezumat:
Prima condiţie de fond care poate face admisibilă cererea de repunere în termen
(existenţa unei cauze temeinice de împiedicare neimputabilă inculpatului) nu este îndeplinită,
întrucât aspectele prezentate de inculpat privind lipsa sa din ţară nu pot fi apreciate ca având
natura unor cauze temeinice de împiedicare a declarării apelului în termen. Inculpatul nu a
făcut dovada, pe de o parte, că a existat o împrejurare obiectivă care l-a împiedicat să se
întoarcă în ţară în vederea exercitării apelului, iar pe de altă parte, că nu avea cunoştinţă
despre existenţa dosarului penal, câtă vreme a fost audiat în calitate de suspect/inculpat în
cursul urmăririi penale, situaţie în care trebuia fie să depună diligenţele necesare pentru a-şi
clarifica situaţia juridică anterior plecării în Germania, fie să indice în scris, în termen de 3 zile,
orice schimbare a adresei, conform obligaţiei care îi revenea potrivit art. 108 alin. 2 lit. b Cod
procedură penală.
Faptul că inculpatul nu se afla la domiciliul din comuna B., ci se afla la muncă sezonieră
cu contract de muncă în Germania, la termenele de judecată stabilite de către instanţa de fond
ori la momentul afişării înştiinţării cu privire la copia minutei sentinţei penale apelate, nu
constituie un motiv pentru a considera că procedura de citare cu acesta a fost viciată sau că
sentința penală nu a fost legal comunicată, în condiţiile în care inculpatul şi-a încălcat
obligaţiile prevăzute de lege de a comunica organelor judiciare adresa unde locuieşte efectiv,
obligaţii ce i-au fost aduse la cunoştinţă, pe bază de semnătură, conform proceselor verbale
aflate la dosar, iar citaţiile şi comunicarea copiei minutei sentinţei de condamnare au fost
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realizate în mod legal chiar la adresa indicată personal de inculpat cu ocazia audierii sale în
cursul urmăririi penale, atât în calitate de suspect, cât şi în calitate de inculpat.
(Decizia penală nr. 693 din 19 iulie 2018, dosar nr. 39/285/2018)
Dispoziţii legale aplicabile: .art. 411, art.108 alin. 2 lit. b Cod procedură penală
Hotărârea
Prin Sentinţa penală nr. 432 din data de 23.05.2018 a Judecătoriei Rădăuţi, a fost
condamnat inculpatul A., pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- tentativă la infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 32 Cod penal, rap. la art. 275, 270
alin. 1 din Lg. 86/2006 modificată prin O.U.G. 54/2010, cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. b, 76 Cod
penal, la pedeapsa de 8 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă
complementară, 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 perioadă de 2 ani de la
executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
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 dreptului 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.
- trecere ilegală a frontierei de stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 6
luni închisoare.
În baza art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea
mai mare, de 8 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă,
rezultând pedeapsa de 10 luni închisoare.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, rap. la art. 45 Cod penal, s-a interzis
inculpatului, ca pedeapsă complementară, 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
perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, rap. la art. 45 Cod penal,
s-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului 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 sentinţei şi până la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei principale.
S-a luat act că nu s-a produs un prejudiciu civil Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Vamale.
În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, a fost obligat inculpatul să plătească statului suma
de 1300 lei cheltuieli judiciare, iar suma de 520 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din
oficiu, conform delegaţiei nr. .., s-a avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr. 305/P/2017 din data de 21.12.2017 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Suceava s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A., pentru săvârşirea unei
tentative la infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 275 rap. la art. 270 alin. 1 din Legea nr.
86/2006, modificată prin OUG nr. 54/2010 şi a infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de
stat, prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.
În actul de sesizare s-a reţinut în esenţă, că la data de 11.06.2016, ora 20:00, inculpatul A.
a trecut fraudulos frontiera de stat din România în Ucraina, pe direcția S.F. 731, în extravilanul
localității B., în scopul preluării unei cantități de țigări, fiind reținut de autoritățile de frontieră
ucrainene.
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Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:
La data de 13.06.2016, ora 19:00, la stâlpul de frontieră 736, avut loc o întrevedere de
frontieră, ocazie cu care autoritățile de frontieră ucrainene au predat autorităților de frontieră
române pe A., încheindu-se în acest sens procesul verbal de întrevedere și actul de predare/
primire a persoanei.
Audiat în calitate de suspect/inculpat de către organele de poliţie, numitul A. a recunoscut
că în data de 11.06.2016, în jurul orei 14:00, s-a deplasat de la domiciliul său la frontiera de stat
a României pentru a culege ciuperci. După ce a ajuns la frontiera de stat, pe direcţia S.F. 731, a
trecut pe teritoriul ucrainean printr-o zonă cu aluniş, moment în care a observat mai multe colete
cu ţigări ambalate în folie de culoare neagră şi care avea chingi de purtare. S-a apropiat de unul
din colete şi în momentul în care a vrut să-l ia în spate, a fost surprins şi apoi reţinut de o patrulă
de grăniceri ucraineni.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi la data de 04 ianuarie 2018, iar prin
încheierea nr. 154 din data de 12 februarie 2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat
legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 305/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Suceava, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus
începerea judecăţii cauzei.
În vederea soluţionării cauzei, instanţa de fond a ţinut seama de declaraţia inculpatului,
precum şi de întregul material de urmărire penală.
Cu toate că a fost legal citat, inculpatul nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, însă
faţă de învinuirile ce i-au fost aduse, inculpatul a recunoscut în timpul urmăririi penale faptele
pentru care a fost trimis în judecată, astfel cum au fost descrise prin rechizitoriu, regretând,
totodată, faptele săvârşită.
Faptele inculpatului au fost probate şi prin procesul verbal de sesizare din oficiu din data
de 11.06.2016, actul de predare-primire din data de 13.06.2016, procesul-verbal întâlnire
reprezentanți delegații transfrontaliere, hotărârea Tribunalului Cernăuți şi alte acte aflate la
dosar, care se coroborează cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului).
Astfel, la data de 13.06.2016, ora 19:00, la stâlpul de frontieră 736, a avut loc o
întrevedere de frontieră, ocazie cu care autoritățile de frontieră ucrainene au predat autorităților
de frontieră române pe A., încheindu-se în acest sens procesul verbal de întrevedere și actul de
predare/primire a persoanei.
Audiat în calitate de suspect/inculpat de către organele poliţiei, numitul A. a recunoscut
că în data de 11.06.2016, în jurul orei 14:00, s-a deplasat de la domiciliul său la frontiera de stat
a României pentru a culege ciuperci. După ce a ajuns la frontiera de stat, pe direcţia S.F. 731, a
trecut pe teritoriul ucrainean printr-o zonă cu aluniş, moment în care a observat mai multe colete
cu ţigări ambalate în folie de culoare neagră şi care aveau chingi de purtare. S-a apropiat de unul
din colete şi în momentul în care a vrut să-l ia în spate, a fost surprins şi apoi reţinut de o patrulă
de grăniceri ucraineni.
Aşadar, din analiza materialului probator, instanţa de fond a constatat că exisă probe certe
din care rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că la data de 11.06.2016, ora 20:00,
inculpatul A. a trecut fraudulos frontiera de stat din România în Ucraina, pe direcția S.F. 731, în
extravilanul localității B., în scopul preluării unei cantități de țigări, fiind reținut de autoritățile de
frontieră ucrainene, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la
infracţiunea de „contrabandă” prev. şi ped. de art. 275, rap. la art. 270 alin. 1 din Legea nr.
86/2006 modificată şi trecere frauduloasă a frontierei de stat prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal.
Astfel, conform art. 270 din legea 86/2006 (1) Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin
orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control
vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea unor drepturi. Conform al. 3 al art. 270 din legea 86/2006. Sunt asimilate infracţiunii
de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul,
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preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie
plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate
săvârşirii acesteia.
În drept, s-a reţinut că faptele inculpatului de a trece fraudulos frontiera şi de a încerca să
preia o cantitate de mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin
din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, întrunesc elementele constitutive ale
infracţiunilor prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, respectiv prev. art. 32 rap. la art. 275, 270 al.1
din Legea 86/2006.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de a
trece fraudulos frontiera şi a încerca să preia mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal,
fiind surprins de organele poliţiei de frontieră.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, în
accepţiunea art. 16 al. 3 lit. a Cod penal. Inculpatul a avut reprezentarea faptelor sale şi a
consecinţelor păgubitoare şi a urmărit acest rezultat.
La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanţa de fond a avut în
vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv
împrejurările şi modul de comitere a 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, natura şi
frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după
săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de
sănătate, situaţia familială şi socială.
În ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă la contrabandă, având în vedere că deşi fapta
inculpatului prezintă un grad ridicat de pericol social, faţă de împrejurările comiterii faptei şi
numărul de pachete de ţigări dintr-un colet provenind din contrabandă, precum şi faptul că fapta
nu a fost consumată şi nu s-a produs un prejudiciu civil, instanţa de fond a considerat că se
justifică reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 al. 2 lit. b Cod penal.
Pentru aceste motive, instanţa de fond l-a condamnat pe inculpatul la o pedeapsă cu
închisoarea, îndreptată spre minimul prevăzut de lege pentru săvârşirea infracţiunii, cuantum
suficient în opinia instanţei pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere,
de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei, în cauză instanţa aplicând şi dispoziţiile art. 72 al.
2 lit. b şi 76 Cod penal, privind reducerea cu câte o treime a limitelor de pedeapsă.
În baza art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, instanţa de fond a interzis inculpatului, ca
pedeapsă complementară, 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 perioadă de
2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a, b Cod penal, instanţa de fond a
interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului 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.
Instanţa de fond a aplicat şi dispoziţiile art. 38, 39, 45 Cod penal, privitoare la concursul
real de infracţiuni.
Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a reţinut că
deşi sunt îndeplinite o parte din condiţiile prev. de 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, infractorul 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, în cauza de faţă inculpatul nu şi-a
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manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, aşa încât nu s-a
putut dispune, conform art. 91 Cod penal, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,
inculpatul urmând a executa pedeapsa închisorii în regim privativ de libertate.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de fond a reţinut că fapta inculpatului
nu a fost consumată, aşa încât nu a fost produs un prejudiciu civil în cauză.
În baza art. 274 alin. 1 Cod proc. penală, instanţa de fond l-a obligat pe inculpat să
plătească statului suma de 1300 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 1000 lei, stabilită prin
rechizitoriu, pentru cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.
La data de 19.06.2018, Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, conform
sentinţei penale mai sus menţionate, a emis Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.
459/2018, în baza căruia, la aceeaşi dată (19.06.2018), A. a fost încarcerat în Penitenciarul ....
Împotriva sentinţei penale mai sus menţionate, la data de 29.06.2018, a declarat apel
inculpatul A., prin care a solicitat, în esenţă, repunerea în termenul de apel motivat de faptul că
nu a avut cunoştinţă despre dosarul penal de faţă deoarece a fost plecat la muncă în Germania în
perioada februarie-iunie 2018, dar şi prin prisma faptului că procedura de citare în primă instanţă
a fost viciată, sens în care a arătat că, deşi pe dovezile de îndeplinire a procedurii de citare este
trecută fie o semnătură indescifrabilă, fie menţiunea „refuzul de a primi documentele”, în
realitate la domiciliu nu a fost nimeni.
Pe fondul cauzei, a cerut să se dispună, după ce se va lua act de poziţia sa şi de acordul
său cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, stabilirea unei
pedepse care să fie individualizată în baza art. 83 Cod penal, instituţie ale cărei condiţii apreciază
că sunt îndeplinite în cauză.
La termenul de judecată din data de 11.07.2018, după ce în prealabil s-a luat act de
manifestarea de voinţă a inculpatului de a nu da declaraţie în prezenta cauză, fiind întrebat expres
în acest sens, Curtea a invocat din oficiu excepţia tardivităţii apelului şi a pus în discuţia părţilor
şi participanţilor la proces atât această excepţie, cât şi cererea de repunere în termenul de apel
formulată de inculpat, prin apărător ales.
Analizând excepţia tardivităţii apelului declarat de către inculpatul A. invocată din oficiu,
Curtea a constatat că apelul a fost declarat după expirarea termenului prevăzut de lege, iar
întârzierea nu a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare pentru a se da curs
prevederilor art. 411 alin. 1 Cod procedură penală, astfel cum a solicitat inculpatul menţionat.
1. Privitor la cererea de repunere în termenul de apel formulată de inculpat, care prin
apărătorul său ales, a susținut că, în speță, îi sunt aplicabile dispozițiile art. 411 alin.1 Cod
procedură penală, conform cărora apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este
considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de apel constată că întârzierea a fost determinată
de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la
încetarea acesteia, Curtea, prin prisma celor două aspecte invocate, a considerat-o neîntemeiată,
pentru următoarele argumente:
Este evident că pot exista situații în care cel îndreptățit să declare apel nu poate să o facă
în termenul prevăzut, împiedicat fiind de anumite împrejurări. Pentru aceste situații, legiuitorul a
prevăzut instituţia repunerii în termenul de apel, respectiv posibilitatea ca apelul să poată fi
exercitat și după expirarea termenului dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Prima dintre
acestea este ca întârzierea să fi fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, constând
într-o imposibilitate neimputabilă părţii de exercitare a căii de atac, iar cea de-a doua este ca
cererea să fi fost făcută în cel mult 10 zile de la încetarea acesteia. În ceea ce privește prima
condiție, Curtea a apreciat că este necesar ca inculpatul să se fi aflat într-un caz fortuit sau caz de
forță majoră, respectiv să fi intervenit un eveniment care l-a împiedicat să acționeze, eveniment
ce nu putea fi prevăzut sau înlăturat, practica judiciară validând această interpretare.
Ori în speţă, contrar opiniei apărării, Curtea a constatat că prima condiţie de fond care
poate face admisibilă cererea de repunere în termen (existenţa unei cauze temeinice de
157

Curtea de Apel Suceava –
Secția penală și pentru cauze cu minori

Buletinul jurisprudenței 2018

împiedicare neimputabilă inculpatului) nu este îndeplinită, întrucât aspectele prezentate de
inculpat privind lipsa sa din ţară nu pot fi apreciate ca având natura unor cauze temeinice de
împiedicare a declarării apelului în termen, atât timp cât inculpatul nu a făcut dovada că a existat
o împrejurare obiectivă care l-a împiedicat să se întoarcă în ţară în vederea exercitării apelului,
având în vedere, pe de o parte, că la pct. 2 din contractul de muncă depus în copie ca anexă la
concluzii scrise se menţionează că raportul de muncă începe la data de 26.02.2018 şi se încheie
cel târziu la expirare 24.05.2018, fără a fi necesar un preaviz şi fără posibilitatea prelungirii
acestuia după data finalizării lucrărilor, caz în care nu pot fi luate în considerare menţiunile
ulterioare relativ la acest lucru (1.06.2018 – 13.06.2018), iar pe de altă parte că acesta avea
cunoştinţă despre existenţa dosarului penal, câtă vreme a fost audiat în calitate de suspect
/inculpat în cursul urmăririi penale, situaţie în care trebuia fie să depună diligenţele necesare
pentru a-şi clarifica situaţia juridică anterior plecării în Germania, care potrivit susţinerilor sale a
avut loc în luna februarie 2018, fie să indice în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a
adresei, conform obligaţiei care îi revenea potrivit art. 108 alin.2 lit.b Cod procedură penală.
Faptul că inculpatul nu se afla la domiciliul din comuna B., ci se afla la muncă sezonieră
cu contract de muncă în Germania, la termenele de judecată stabilite de către instanţa de fond ori
la momentul afişării înştiinţării cu privire la copia minutei sentinţei penale apelate nu constituie
un motiv pentru a considera că procedura de citare cu acesta a fost viciată sau că sentința penală
nu a fost legal comunicată în condiţiile în care inculpatul A. şi-a încălcat obligaţiile prevăzute de
lege de a comunica organelor judiciare adresa unde locuieşte efectiv, obligaţii ce i-au fost aduse
la cunoştinţă, pe bază de semnătură, conform proceselor verbale din datele de 28.06.2016,
respectiv 08.02.2017, existente la dosar, iar citaţiile şi comunicarea copiei minutei sentinţei de
condamnare au fost realizate în mod legal chiar la adresa indicată personal de inculpat cu ocazia
audierii sale în cursul urmăririi penale, atât în calitate de suspect, cât şi în calitate de inculpat.
Referitor la criticile apelantului vizând nelegala sa citare în faţa primei instanţe, şi
implicit că nu a avut cunoştinţă de dispoziţiile hotărârii atacate, Curtea a constatat că acestea sunt
neîntemeiate, în contextul în care A. a fost citat, în conformitate cu dispoziţiile art.259 Cod
procedură penală, atât la adresa unde locuieşte, pe care a indicat-o în cursul urmăririi penale cu
prilejul audierii sale în calitate de suspect, respectiv inculpat, la datele de 28.06.2016, respectiv
08.02.2017, înştiinţarea privind înmânarea plicului cu actele de procedură aferente dosarului nr.
../285/2018/a1, vizând procedura camerei preliminare şi cea privind primul termen de judecată,
05.04.2018, fiind semnate de concubina acestuia C., cât şi cu mandat de aducere, pentru
termenele de judecată din 26.04.2018, respectiv 23.05.2018, ce nu a putut fi pus în executare din
motive obiective, respectiv lipsa celui în cauză de la domiciliu, care, potrivit susţinerilor verbale
ale concubinei acestuia, numita C., era plecat la muncă în Germania, necunoscând data când
acesta va reveni la domiciliu, precum şi prin afişare la uşa instanţei.
Copia minutei sentinţei penale de condamnare a fost comunicată inculpatului, în aceeaşi
manieră, respectiv prin afişare la uşa instanţei şi prin afişarea înştiinţării pe uşa destinatarului, cu
menţiunea absenţei acestuia .
Ori atâta timp cât aceste înscrisuri (citaţii, procese verbale privind motivele neexecutării
mandatelor de aducere, înştiinţări) au un caracter veridic până la înscrierea lor în fals, Curtea nu
a putut lua în considerare susţinerile inculpatului relativ la faptul că acestea nu reflectă realitatea
celor consemnate, cel în cauză având posibilitatea de a derula altfel de proceduri în acest sens, ce
nu fac obiectul prezentei cauze.
Şi în situaţia în care s-ar considera că absenţa inculpatului din ţară echivalează cu o
cauză temeinică de împiedicare care să justifice întârzierea formulării cererii de apel, nu este
îndeplinită cea de-a doua condiţie referitoare la data până la care trebuie făcută cererea de apel,
în legătură cu care solicită repunerea în termen. Astfel, art. 411 alin. 1 Cod proc. penală prevede
un termen maxim de 10 zile de la încetarea cauzei de împiedicare pentru declararea apelului şi
solicitarea repunerii în termen, care însă a expirat în cauză, având în vedere că de la data
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revenirii la domiciliu, potrivit propriilor susţineri - 15.06.2018, dată de la care instanţa de control
judiciar are obligaţia de a calcula termenul de 10 zile anterior menţionat, nu a existat niciun
impediment pentru ca inculpatul să declare apelul, care a fost formulat abia la data de
29.06.2019.
Pentru aceste motive, Curtea, constatând că întârzierea declarării apelului de către
inculpat nu a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare pentru a se da curs
prevederilor art. 411 Cod procedură penală, ci exclusiv conduitei culpabile a acestuia, a respins,
ca neîntemeiată, cererea de repunere în termenul de apel formulată de inculpatul apelant A. prin
apărător ales.
2. Referitor la excepţia tardivităţii apelului declarat de inculpatul A., invocată de către
instanţa de apel din oficiu, s-a constatat că aceasta este dată în cauză.
Astfel, potrivit disp. art. 410 alin. 1 Cod de procedură penală, pentru procuror, persoana
vătămată şi părţi (printre care şi inculpatul conform art.32 alin.2 Cod procedură penală),
termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu dispune altfel şi curge de la data comunicării
copiei minutei.
În cazul de faţă, copia minutei sentinţei penale nr. 432 din 23.05.2018 a Judecătoriei
Rădăuţi, a fost expediată către domiciliul inculpatului la data de 23.05.2018 potrivit celor
consemnate pe minută. Întrucât la domiciliul inculpatului nu a fost identificată nici o persoană,
aşa cum s-a consemnat la data de 30.05.2018, ora 16:00, de către factorul poştal, s-a procedat
potrivit dispozițiilor art. 261 alin. 4 Cod procedură penală, la afișarea unei înștiințări (inculpatul
fiind notificat să se prezinte la organul judiciar pentru a primi minuta sentinţei penale nr. 432 din
data de 23.05.2018 în termen de 7 zile). Acest termen de 7 zile s-a împlinit la data de
07.06.2018, moment de la care a început să curgă termenul de apel de 10 zile prevăzut de art.
410 alin. 1 Cod de procedură penală, acest ultim termen împlinindu-se la data de 19.06.2018.
Ori, în cauză, inculpatul A. a promovat calea de atac a apelului la data de 29.06.2018 (, cu
depășirea termenului de 10 zile prevăzut de textul de lege anterior menţionat, astfel că în baza
art. 421 alin. 1 lit. a teza a I a Cod procedură penală, Curtea va respinge, ca tardiv, apelul
declarat de inculpatul A. împotriva sentinţei penale nr. 432 din 23.05.2018 29.11.2017 a
Judecătoriei Rădăuţi.
Cum această excepţie primează, instanţa de apel nu a mai procedat la analiza pe fond a
apelului declarat de inculpat.
14. Calitatea de parte civilă a proprietarului de pădure, persoană fizică sau juridică,
în procesul penal pornit împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârşirea
infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prev. de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea 46/2008.
Dispoziţiile art. 8 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b și alin. 3 cu raportare la art. 7 alin. 2 din OUG
85/2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere
din păduri şi din afara acestora, care prevăd că 50% din contravaloarea pagubelor
produse prin săvârşirea de infracţiuni sau de contravenţii silvice se face venit la fondul de
conservare şi regenerare a pădurilor, nu pot conduce la respingerea acţiunii civile
formulate de proprietarul pădurii, ca neîntemeiată, întrucât distribuirea sumelor conform
OUG 85/2006 nu poate leza însuşi dreptul material al proprietarului de pădure.
Rezumat:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia pronunţată în Recurs în interesul legii nr.
2/2010, a stabilit că „În cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, prin
care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanei fizice sau persoanei
juridice, calitatea de parte vătămată ori de parte civilă o pot avea atât ocolul silvic, în calitate
de reprezentant al statului, cât şi proprietarul fondului forestier, cu excepţia situaţiei în care
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acesta din urmă este subiect activ al infracţiunii.” În considerentele acestei decizii s-a arătat că
prin săvârşirea unei infracţiuni împotriva fondului forestier proprietate privată, aparţinând
persoanelor fizice sau juridice, sunt prejudiciate atât patrimoniul şi interesele statului, a cărui
reprezentare o asigură ocoalele silvice, cât şi proprietarul nominal al acelui fond.
În conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b și alin. 3 cu raportare la art. 7 alin. 2
din OUG 85/2006 privind stabilirea modalităţii de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei
forestiere din păduri şi din afara acestora, - art. 7 alin. (2) Constatarea şi evaluarea pagubelor
produse prin săvârşirea de infracţiuni sau de contravenţii se fac de personalul silvic împuternicit
în condiţiile legii să constate faptele prin care s-au săvârşit infracţiuni sau contravenţii silvice.
art. 8 – alin. (1) Contravaloarea pagubelor evaluate în condiţiile art. 7 se încasează după cum
urmează: b) de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dacă acesta
asigură şi paza pădurii. (2) Sumele încasate cu titlu de despăgubiri în conformitate cu
prevederile alin. (1) au următoarele destinaţii: b) se fac venit în cuantum de 50% la fondul de
conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 81 din
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru pădurile proprietate privată; restul de 50% se acordă proprietarului pădurii în care s-a
produs paguba, dacă acesta are asigurate serviciile silvice/administrarea pădurii în condiţiile
legii. (3) Obligaţia distribuirii sumelor încasate ca despăgubiri în conformitate cu prevederile
alin. (2) revine persoanelor prevăzute la alin. (1).
Analizând sistematic prevederile legale menționate, alăturat celor din Codul silvic, prin
care se recunoaşte dreptul titularului pădurii private la despăgubire, este lesne de dedus că
distribuirea sumelor conform OUG 85/2006 nu poate leza însuşi dreptul material al
proprietarului de pădure, fiind doar o chestiune de virare a sumelor, de simplă distribuire, şi nu
de respingere a acţiunii civile promovată de proprietarul pădurii, ca nefondată, astfel cum a
dispus în mod greşit instanţa de fond.
(Decizia penală nr. 1183 din 13.12.2018 , dosar nr. 514/206/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 107 alin.1 lit. d din Legea 46/2008, art. 8 alin. 1 lit. b,
alin. 2 lit. b si alin. 3 cu raportare la art. 7 alin. 2 din OUG 85/2006
Hotărârea:
Prin Sentinţa penală nr. 117 din data de 22 septembrie 2017 pronunţată de Judecătoria
Câmpulung Moldovenesc în dosarul nr. .../206/2017 s-au dispus următoarele:
În temeiul art. art. 107 alin.1 lit. d din Legea 46/2008, cu aplicarea art. 35 C.pen. rap. la
art. 375 C. proc. pen., art. 396 alin. 10 C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A. pentru
săvârşirea infracţiunii de „tăiere ilegală de arbori”, la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.
În temeiul art. 67 C.pen, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66, alin. 1, lit. a,b C. pen., respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile
publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 65, alin.1 C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
drepturilor prev. de art. 66, alin. 1, lit. a şi b şi C. pen. pe durata şi în condiţiile prevăzute de
art.65, alin.3.
În baza art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi
stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art.
93 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere 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 încadrarea/schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de
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natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. s-a
impus inculpatului să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de serviciul
de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.
pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat să presteze o muncă
neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. B. sau Primăriei com. C., pe o
perioadă de 60 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra
dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării în cazul nerespectării, cu rea-credinţă,
a măsurilor de supraveghere sau obligaţiilor impuse prin prezenta.
S-a admis acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Regia Naţională a Pădurilor
- Direcţia Silvică - Ocolul Silvic D. şi a fost obligat inculpatul la plata sumei de 10838,60 lei,
reprezentând contravaloare prejudiciu, această sumă urmând a fi distribuită de partea civilă
conform disp. art. 8 din OUG85/2006. A fost respinsă acţiunea civilă exercitată în cauză, de
partea civilă E. S-a luat act că partea vătămată F. nu s-a constituit parte civilă.
În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. a fost obligat inculpatul la 1000 lei cheltuieli
judiciare către stat, din care suma de 500 lei, din cursul urmăririi penale iar suma de 500 lei, din
cursul judecăţii. În baza art. 272 C. proc. pen., suma de 130 lei, reprezentând 50 % din onorariul
apărătorului din oficiu a fost avansată de către Ministerul Justiţiei.
Pentru a pronunţa această sentinţă penală, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a reţinut
următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc nr.
...../P/137/2014 din data de 14.03.2017 s-a dispus: 1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate a
inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de „tăiere ilegală de arbori”, prevăzută şi pedepsită
de art. 107 alin. (1) lit. d din Legea nr.46/2008 rep. cu aplic.art. 35 al.1 Cod Penal. 2. Schimbarea
încadrării juridice din infracţiunea de „furt de arbori”prev. de art.110 al.1 lit. d din Legea nr.
46/2008 în infracţiunea de „furt de arbori” prev. de art.109 al.1 lit. d din Legea nr.46/2008 rep. 3.
Clasarea cauzei privind infracţiunea de „furt de arbori” prev. de art.109 al.1 lit. d din Legea
nr.46/2008 rep., întrucât lipseşte forma de vinovăţie cerută de lege, respectiv intenţia sustragerii
fără drept. 4. Clasarea cauzei privind infracţiunea de „tulburare de posesie” prev. de art.256 al.1
Cod Penal, întrucât fapta nu există.
În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:
La data de 12.12.2014, lucrătorii Postului de Poliţie G. s-au sesizat cu privire la
săvârşirea infracţiunilor de „tăiere ilegală de arbori” şi „furt de arbori” prev. de art.107 al.1 lit. d
şi art.109 al.1 lit. d din Legea nr.46/2008 rep., constând în aceea că în perioada 03 – 11-12.2014
A. a tăiat un număr de 63 de arbori nemarcaţi şi a sustras materialul lemnos rezultat de la un
număr de 55 de arbori, restul materialului lemnos rămânând la cioate, din terenul pădure
proprietatea lui E. şi F.. Ulterior, la data de 19.12.2014, s-a înregistrat sub nr..../P/2014 plângerea
formulată de E. prin care a reclamat faptul că, la data de 11.12.2014, A. i-a tulburat posesia
pătrunzând pe terenul pădure proprietatea sa. De asemenea, la data de 05.02.2015 E. s-a adresat
din nou cu plângere fiind format dosarul cu nr. 239/P/2015, în care sunt sesizate aceleaşi fapte,
respectiv tăiere şi furt de arbori comise de către A. în perioada 03 – 11.12.2014. Prin ordonanţele
din datele de 03.02.2015 şi 05.03.2015 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Mold.
s-a dispus reunirea tuturor cauzelor mai sus menţionate, cercetările urmând a fi continuate sub
nr. unic 1758/P/2014.
Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:
Numitele E. şi F. (soacra inculpatului) deţin împreună o suprafaţă de teren împădurit de
circa 3,8 ha. situată pe raza localităţii G., în locul denumit „..”, în UPI u.a. 208 D. Suprafaţa de
teren împădurită nu este împărţită legal între cele două coproprietare şi de asemenea, nu este
delimitată prin semne de hotar, existând doar o înţelegere verbală între acestea în acest sens.
Numita F. i-a predat fiicei sale, H., soţia inculpatului, toate actele privind terenul în cauză
şi aceasta, în cursul lunii septembrie 2014, s-a adresat cu cerere de marcare şi exploatare a masei
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lemnoase la Ocolul Silvic D.. Ocolul Silvic D. a aprobat cererea sus numitei şi a procedat la
marcarea în terenul în cauză a mai multor arbori.
În urma acestor demersuri, în perioada 03 – 11.12.2014, inculpatul A. cu ocazia
exploatării arborilor marcaţi, a procedat şi la tăierea din terenul mai sus arătat, singur, cu ajutorul
unui moto-fierăstrău, a unui număr de 63 de arbori nemarcaţi. Materialul lemnos rezultat în urma
tăierii ilegale de la un număr de 55 de arbori a fost transportat cu TAF-ul de către un angajat al
SC I. SRL la firma respectivă, restul materialului lemnos rămânând la cioată.
Potrivit fişei de calcul a valorii pagubelor produse prin fapta constatată, cei 63 de arbori
tăiaţi nemarcaţi au înregistrat un volum total de 62,14 m.c. şi o valoare de 10.838,60 lei (inclusiv
TVA), depăşind de 102,08 ori preţul mediu al arborilor pe picior (fila 22).
Direcţia Silvică– Ocolul Silvic D., prin adresa cu nr. 13264 din 15.12.2014 a arătat că se
constituie parte civilă pentru 50 % din valoarea prejudiciului cauzat, precizând totodată că restul
din 50 % din prejudiciu revin proprietarilor terenului (fila 23).
Cu ocazia efectuării cercetărilor la faţa locului în prezenţa martorului asistent ... (fiul lui
E.), lucrătorii de poliţie şi lucrătorii silvici au identificat în teren un număr de 63 de cioate
provenite din tăieri ilegale de arbori de esenţă răşinoase, tăiaţi de pe picior, nemarcaţi silvic, iar
un număr de 8 arbori dintre aceştia au fost identificaţi la cioată, fiind predaţi, în custodia
pădurarului ...
Fiind audiat atât în calitate de suspect cât şi de inculpat, A. a recunoscut şi a regretat fapta
reţinută în sarcina sa şi a arătat că în perioada 03.-11.12.2014, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale şi în mod repetat, a tăiat din pădurea proprietatea numitelor E. şi F., un număr de 63
de arbori nemarcaţi, materialul lemnos rezultat din tăierea unui număr de 55 de arbori fiind
transportaţi cu TAF-ul de către o altă persoană la SC I. SRL C.. A mai arătat inculpatul că
terenul în cauză, moştenirea soţiei sale, nu este delimitat prin semne de hotar iar coproprietarii nu
au împărţit legal terenul, existând o înţelegere verbală între aceştia. Cu privire la nedelimitarea
terenului şi lipsa unei împărţiri legale, numitele E. şi F. confirmă aceste aspecte.
Fapta reţinută în sarcina inculpatului a fost dovedită prin înscrisurile existente la dosar
coroborate cu depoziţiile martorilor ......
În ceea ce priveşte infracţiunea de „furt de arbori” prev. de art.109 al.1 lit.d din Legea
nr.46/2008 rep., s-a constatat că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale faptei sub
aspectul laturii subiective, lipsind intenţia sustragerii fără drept, întrucât terenul în cauză nu era
delimitat prin semne de hotar şi nu a existat o împărţire legală între coproprietari cu privire la
teren,aceştia înţelegându-se verbal în acest sens. Prin urmare, cu privire la această infracţiune au
fost incidente prevederile art. 16 al.1 lit. b teza a II-a Cod procedură penală.
Referitor la infracţiunea de „tulburare de posesie” prev. de art. 256 al. 1 Cod Penal, din
întreg materialul probator a rezultat că fapta nu există întrucât nu a avut loc o ocupare efectivă a
terenului ci A. a procedat doar la tăierea ilegală a arborilor, sens în care în cauză s-a dispus
clasarea în temeiul disp. art.16 al.1 lit.a Cod procedură penală.
Situaţia de fapt expusă mai sus a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă:
procese verbale de sesizare (f. 14-15); plângerile lui E. (f. 16-17); proces verbal de constatarea
infracţiunii (f. 20); fişa de calcul a prejudiciului (f. 22); carnetul de inventariere a cioatelor
nemarcate (f. 21); schiţa terenului împădurit (f.2 4); contract prestări servicii silvice (f. 25-28);
proces verbal depunere în posesie (f. 29); adresa Direcţiei Silvice– Ocolul Silvic D. (f. 23);
proces verbal de cercetare la faţa locului (f. 19); declaraţie persoană vătămată E. (f. 32-33);
declaraţie persoană vătămată F. (f. 36-37); declaraţiile martorilor (f. 38-51); declaraţiile
suspectului, inculpatului (f. 57-58, 61-63); fişa cazier judiciar (f. 64)
În drept s-a stabilit că fapta inculpatului A., care, în perioada 03-11.12.2014, în baza
aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în mod repetat, singur şi pe timp de zi, a tăiat cu un
motofierăstrău din pădurea proprietatea lui E. şi F., un număr de 63 arbori nemarcaţi în volum
total de 62,14 m.c. şi o valoare de 10.838,60 lei (inclusiv TVA) depăşind de 102,08 ori preţul
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mediu al arborilor pe picior, a realizat conţinutul constitutiv al infracţiunii de „tăiere ilegală de
arbori”, prev. şi ped. de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 rep. cu aplic. art.35 alin.1
Cod Penal.
Cu privire la inculpat s-au reţinut următoarele date: A..... Inculpatul a avut o poziţie
sinceră pe parcursul urmăririi penale, a recunoscut şi a regretat săvârşirea faptei. Potrivit fişei
cazier judiciar, acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.
Cu privire la urmărirea penală s-au reţinut următoarele date:
Prin ordonanţa din 12.12.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la
faptele de „tăiere ilegală de arbori” şi „furt de arbori” prev. de art.108 al.1 lit. d şi art.110 al.1 lit.
d din Legea nr.46/2008. Prin ordonanţa din 30.12.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in
rem cu privire la fapta de „tulburare de posesie” prev. de art.256 al.1 Cod Penal. Prin
ordonanţele din datele de 03.02.2015 şi 05.03.2015 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Clung Mold. s-a dispus reunirea dosarelor 1759/P/2014 şi 239/P/2015 la dosarul nr.1758/P/2014,
cercetările urmând a fi continuate sub nr. unic 1758/P/2014. Prin ordonanţa din 30.10.2015 s-a
dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de „tăiere ilegală de arbori” prev. de
art.108 al.1 lit. d din Legea nr.46/2008, în infracţiunea prev. de art. 107 alin. (1) lit. d din Legea
nr.46/2008 rep. Prin ordonanţa din 28.11.2016 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din
infracţiunea de „tăiere ilegală de arbori” prev. de art.107 al.1 lit. d din Legea nr.46/2008 rep., în
infracţiunea prev. de art. 107 alin. (1) lit. d din Legea nr.46/2008 rep. cu aplic. art.35 al.1 Cod
Penal. Prin ordonanţa din 07.04.2015 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă
de A., pentru săvârşirea infracţiunii de „tăiere ilegală de arbori” prev. de art. 108 alin. (1) lit. d
din Legea nr.46/2008. Prin ordonanţa din 18.11.2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale faţă de suspectul de A. pentru săvârşirea infracţiunii de „tăiere ilegală de arbori” prev. de
art. 107 alin. (1) lit.d din Legea nr.46/2008 rep.
Inculpatului A. i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.10,
art. 83 şi art. 108 din Codul de procedură penală, întocmindu-se procesele – verbale din
05.09.2015, 31.01.2016 şi 11.12.2016 .
Prin încheierea penală nr. 128/16.06.2017, pronunţată de judecătorul de cameră
preliminară în dosarul nr. .../206/2016/a1 s-a constată competenţa instanţei, legalitatea sesizării
instanţei cu rechizitoriul nr. ../P/137/2014 din data de 14.03.2017 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, legalitatea administrării probelor, precum şi a efectuării
actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A.
În faza judecăţii, instanţa a luat act că s-a constituit parte civilă în cauză, persoana
vătămată E. (fila 20), cu suma de 37940 lei, din care 22940 lei, reprezentând contravaloarea celor
63 de arbori tăiaţi de inculpat iar suma de 10.000 lei, reprezentând daune morale. De asemenea, a
luat act că s-a constituit parte civilă Direcţia Silvică, cu suma de 10838,60 lei, reprezentând
prejudiciu produs prin tăierea a 63 de arbori.
Totodată s-a dat citire actului de sesizare, instanţa de fond aducându-i la cunoştinţa
inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. 4 N.C.p.p. raportat la art. 396 alin. 10 N.C.p.p., privind
judecata în procedura simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a acestei proceduri.
Inculpatul a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută
de art. 375 N.C.p.p., cererea acestuia fiind admisă. În faza cercetării judecătoreşti s-a procedat la
audierea inculpatului
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, părţile vătămate E. şi F. (soacra inculpatului) deţin împreună o suprafaţă de teren
împădurit de circa 3,8 ha. situată pe raza localităţii G., în locul denumit „...”, în UPI u.a. 208 D.
Suprafaţa de teren împădurită nu este împărţită legal între cele două coproprietare şi de
asemenea, nu este delimitată prin semne de hotar, existând doar o înţelegere verbală între acestea
în acest sens.
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Partea vătămată F. i-a predat fiicei sale, H., soţia inculpatului, toate actele privind terenul
în cauză şi aceasta, în cursul lunii Septembrie 2014, s-a adresat cu cerere de marcare şi
exploatare a masei lemnoase la Ocolul Silvic D.. Ocolul Silvic D. a aprobat cererea sus numitei
şi a procedat la marcarea în terenul în cauză a mai multor arbori.
În urma acestor demersuri, în perioada 03. – 11.12.2014, inculpatul A. cu ocazia
exploatării arborilor marcaţi, a procedat şi la tăierea din terenul mai sus arătat, singur, cu ajutorul
unui moto-fierăstrău, a unui număr de 63 de arbori nemarcaţi. Materialul lemnos rezultat în urma
tăierii ilegale de la un număr de 55 de arbori a fost transportat cu TAF-ul de către un angajat al
SC I. SRL la firma respectivă, restul materialului lemnos rămânând la cioată.
Potrivit fişei de calcul a valorii pagubelor produse prin fapta constatată, cei 63 de arbori
tăiaţi nemarcaţi au înregistrat un volum total de 62,14 m.c. şi o valoare de 10.838,60 lei (inclusiv
TVA), depăşind de 102,08 ori preţul mediu al arborilor pe picior (fila 22).
Direcţia Silvică– Ocolul Silvic D., prin adresa cu nr.13264 din 15.12.2014 a arătat că se
constituie parte civilă pentru 50 % din valoarea prejudiciului cauzat, precizând totodată că restul
din 50 % din prejudiciu revin proprietarilor terenului (fila 23).
Cu ocazia efectuării cercetărilor la faţa locului în prezenţa martorului asistent ... (fiul lui
E.), lucrătorii de poliţie şi lucrătorii silvici au identificat în teren un număr de 63 de cioate
provenite din tăieri ilegale de arbori de esenţă răşinoase, tăiaţi de pe picior,nemarcaţi silvic, iar
un număr de 8 arbori dintre aceştia au fost identificaţi la cioată, fiind predaţi în custodia
pădurarului ....
Fiind audiat atât în calitate de suspect cât şi de inculpat, A. a recunoscut şi a regretat fapta
reţinută în sarcina sa şi a arătat că în perioada 03-11.12.2014, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale şi în mod repetat, a tăiat din pădurea proprietatea numitelor E. şi F., un număr de 63
de arbori nemarcaţi, materialul lemnos rezultat din tăierea unui număr de 55 de arbori fiind
transportaţi cu TAF-ul de către o altă persoană la SC I. SRL. A mai arătat inculpatul că terenul în
cauză, moştenirea soţiei sale, nu este delimitat prin semne de hotar iar coproprietarii nu au
împărţit legal terenul, existând o înţelegere verbală între aceştia. Cu privire la nedelimitarea
terenului şi lipsa unei împărţiri legale, numitele E. şi F. confirmă aceste aspecte.
În drept, fapta inculpatului care,în perioada 03-11.12.2014, în baza aceleiaşi rezoluţii
infracţionale şi în mod repetat, singur şi pe timp de zi, a tăiat cu un motofierăstrău din pădurea
părţilor vătămate E. şi F., un număr de 63 de arbori nemarcaţi, în volum de 62,14 mc şi o valoare
de 10.838,60 lei, depăşind de 102,08 lei, preţul metru al unui mc de lemn pe picior, a întrunit
elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 107 alin. 1 lit. d din Lg. 46/2008, cu aplicarea
art. 35, alin.1 lit. a C. pen..
În ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa de fond a reţinut că probele administrate în
cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând în tăierea de
către inculpat a unui număr de 63 de arbori de pe picior, nemarcaţi. Sub aspectul laturii
subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod
penal – intenţie directă, acesta având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia,
prevăzând rezultatul socialmente periculos şi urmărind producerea acestui rezultat. Vinovăţia
inculpatului a rezultat din declaraţiile sale, care s-au coroborat, pe deplin, cu ansamblul probelor
administrat în cauză.
Constatând că infracţiunea de tăiere ilegală de arbori prevăzută de art. 107 alin. 1 lit. d
din Lg. 46/2008 există, că a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 396,
alin.2 Cod proc. penală, instanţa de fond a dispus condamnarea acestuia pentru săvârşirea
infracţiunii care face obiectul judecăţii.
La individualizarea sancţiunii la care a fost condamnat inculpatul, instanţa de fond a avut
în vedere că inculpatul a recunoscut în întregime fapta, astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu,
astfel că s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 396 al. 10 Cod procedură penală, respectiv reducerea
cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. Având în vedere faptul că inculpatul a tăiat
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un număr de 63 de arbori nemarcaţi de pe un teren cu privire la care părţile vătămate erau în
indiviziune, fapta inculpatului nu este lipsită în mod vădit de importanţă şi prezintă gradul de
pericol social al unei infracţiuni, pedeapsa amenzii penale sau renunţarea la aplicarea pedepsei
nefiind suficiente pentru a asigura scopul preventiv şi educativ al pedepsei. Totodată, instanţa de
fond a ţinut seama de atitudinea sinceră a inculpatului în faţa instanţei, de faptul că se află la
prima abatere, astfel că s-a justificat aplicarea unei pedepse penale în cuantumul minim prevăzut
de textul de lege, care a fost redusă cu o treime, neputând fi reţinute circumstanţele atenuante
judiciare prevăzute de art. 75 al. 2 lit. a, b Cod penal. Astfel, conform legii nu au fost reţinute
circumstanţe personale, iar în cauză nu se justifică reţinerea de circumstanţe legate de faptă. Prin
urmare, instanţa de fond a aplicat inculpatului pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.
În temeiul art. 65 alin. 1 N.C.pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de
art. 66 alin. 1 lit. a, b N. C.pen., 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.
Instanţa de fond nu a interzis dreptul de a alege în autorităţile publice prevăzut teza 1 a art. 66
lit.d C.pen. întrucât prin Hotărârea Hirst c. Marii Britanii pronunţată de Marea Cameră la
06.10.2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit faptul că deţinuţii, în general,
continuă să se bucure de toate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţie, cu
excepţia dreptului la libertate. Art.3 al Protocolului 1 stabileşte obligaţia statelor membre de a
organiza la intervale rezonabile alegeri libere prin scrutin secret în condiţii în care să asigure
libertatea de exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ, nu este un
drept absolut, statele bucurându-se de o largă marjă de apreciere în organizarea sistemului
electoral, astfel încât să înglobeze propria viziune asupra democraţiei. Corelativ obligaţiei
pozitive a statului, cetăţenii statelor membre au dreptul de a-şi exprima voinţa în cadrul
alegerilor legislative şi de a nu fi împiedicaţi în mod nejustificat să îşi exercite acest drept.
Acestui drept îi pot fi aduse limitări, care nu trebuie, însă, să aducă atingere substanţei dreptului
ocrotit, astfel încât să priveze individul de exercitarea lui efectivă, trebuie să urmărească un scop
legitim, iar mijloacele folosite nu trebuie să fie disproporţionale (cauza Mathieu – Mohin).
Curtea Europeană a apreciat că orice restricţie a acestor drepturi trebuie să fie justificată şi să
urmărească un scop legitim: consideraţii de securitate, în special prevenţia infracţiunilor şi
apărarea ordinii publice, ce decurg, în mod inevitabil din condiţiile detenţiei (cauza Silver şi
alţii). Curtea a statuat că interzicerea automată a dreptului de participa la alegerile legislative,
aplicabilă tuturor deţinuţilor condamnaţi la executarea unei pedepse cu închisoarea, deşi
urmăreşte un scop legitim, nu respectă principiul proporţionalităţii, reprezentând în aceste
condiţii o încălcare a art. 3 al Protocolului 1 din Convenţie. În raport de această hotărâre, instanţa
de fond a apreciat că natura infracţiunii săvârşite de inculpat nu îl face nedemn de a a-şi exercita
dreptul de a alege.
În ceea ce priveşte pedepsele accesorii prevăzute la lit. g şi lit. k a art. 66 N.C.pen.
referitoare la interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura
celeia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii şi la interzicerea dreptului de
a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, instanţa de fond
a apreciat că nu este cazul să le interzică deoarece inculpatul nu s-a folosit de profesia sa în
activitatea infracţională. Instanţa de fond nu a interzis inculpatului nici exerciţiul drepturilor
prevăzute de art. 66 lit. e şi f N. C.pen. întrucât săvârşirea faptei nu a relevat un comportament
care să aducă prejudicii interesului superior al copilului şi care să determine interzicerea
drepturilor părinteşti şi a celui de a fi tutore sau curator. Cu privire la pedepsele accesorii prev.
de art.66 lit. h şi lit. i N. C.pen., care fac referire la interzicerea dreptului de a deţine, purta şi
folosi orice categorie de arme precum şi la interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii
de vehicule, instanţa de fond a apreciat că nu este cazul să le interzică având în vedere faptul că
inculpatul nu s-a folosit de vreo armă sau de un vehicul în săvârşirea infracţiunii. De asemenea,
instanţa de fond nu a interzis nici exercitarea drepturilor de a părăsi teritoriul României sau de a
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se afla în anumite localităţi prev. de art. 66 lit. j şi lit. l N.C.pen., întrucât săvârşirea faptei nu a
relevat un comportament care să determine îngrădirea dreptului persoanei la liberă circulaţie. În
ceea ce priveşte pedeapsa accesorie prevăzută de art. 66 lit. m N. C.pen., referitoare la
exercitarea dreptului de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestaţii sportive, culturale
ori la alte adunări publice, instanţa de fond a apreciat că nu este justificată interzicerea acestuia
având în vedere că din modalitatea de săvârşire a infracţiunii nu rezultă că prin participarea
inculpatului la astfel de manifestaţii s-ar pune în pericol desfăşurarea normală a acestora.
Instanţa de fond nu a interzis nici dreptul, prev. de art.66 lit. n N. C.pen., de a comunica cu
victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu
alte persoane şi nici dreptul, prev. de art.66 lit. o N. C.pen., de a se apropia de locuinţa, locul de
muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, întrucât raportat la natura
infracţiunii săvârşite nu se impune. Raportat la soluţia de condamnare ce s-a pronunţat în cauză,
având în vedere şi maniera de acţiune a inculpatului în prezenta cauză, instanţa de fond, în
temeiul art.66 lit. a şi b N. C.pen. a interzis inculpatului dreptul de a fi ales in autorităţile publice
sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii
de stat, ca pedeapsă complementară, pe o durată de un an.
În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei, având
în vedere întrunirea cumulativă a condiţiilor legale pentru aplicarea suspendării sub supraveghere
a executării pedepsei prevăzute de art. 91 N. C. pen., şi anume cuantumul pedepsei aplicate, lipsa
antecedentelor penale ale inculpatului, acordul inculpatului în sensul prestării unei munci
neremunerate în folosul comunităţii, precum şi aprecierea instanţei că scopul educativ al
pedepsei, respectiv reintegrarea în societate, poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de
detenţie, instanţa de fond, în baza art. 91 N. C. pen. a suspendat executarea pedepsei sub
supraveghere şi a stabilit un termen de încercare de 2 (doi) ani, acest termen fiind apreciat de
prima instanţă ca fiind de natură să asigure îndreptarea inculpatului. Condiţia prevăzută la art. 91
alin.1 lit. a) N. C. pen. a fost întrunită, în cauză fiind aplicată o pedeapsă de 1 an şi 4 luni
închisoare. În ceea ce priveşte condiţia prevăzută la lit. b) alin.1 al art.91 N. C. pen., şi anume
lipsa unei condamnări anterioare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, instanţa de fond a
reţinut, conform fişei de cazier judiciar a inculpatului (f. 14), că inculpatul nu are antecedente
penale. Condiţia prevăzută la art.91 alin.1 lit. c) N. C. pen a fost îndeplinită, inculpatul
manifestându-şi acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii (f.31).
Aprecierea instanţei de fond că, raportat la persoana inculpatului, la conduita avută anterior
săvârşirii infracţiunii precum şi la posibilităţile sale de îndreptare „aplicarea pedepsei este
suficientă chiar fără executarea acesteia” conform dispoziţiilor prevăzute la lit. d) alin.1 al art.91
N. C. pen., s-a întemeiat pe considerente privind împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunilor, precum şi persoana inculpatului. Instanţa de fond a apreciat că prin respectarea de
către inculpat timp de 2 ani, pe perioada termenului de încercare, a obligaţiilor ce au fost impuse
de către prima instanţă există posibilitatea reintegrării sociale şi a reeducării acestuia fără
executarea pedepsei închisorii în regim penitenciar. În baza art. 93 alin. 1 N. C. pen, instanţa de
fond a obligat inculpatul la respectarea următoarelor 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.
Având în vedere modul deosebit de săvârşirea a infracţiunii de către inculpat apreciind că
este necesară parcurgerea unor programe care să aibă ca finalitate o corectă educare a acestui
inculpat din punct de vedere social, instanţa de fond, în temeiul art.93 alin.2 N.C.pen., pe durata
termenului de încercare, să îl oblige pe inculpat să frecventeze unul din programele de
reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu
instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul de probaţiune.
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Având în vedere că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta ore de muncă în folosul
comunităţii şi ţinând cont de faptul că, în opinia instanţei, prestarea acestor ore ar conduce la
reeducarea inculpatului, învăţându-l ce înseamnă respectul faţă de semeni şi pentru siguranţa
acestora, în baza art.93 alin.3 N.C.pen., instanţa de fond a stabilit ca inculpatul să presteze timp
de 60 de zile o activitate neremunerată în cadrul unităţilor administrativ teritoriale a mun. B. sau
a com. C., pe o perioadă de 60 de zile, programul de executare al acestei activităţi urmând a fi
stabilit de către Serviciul de Probaţiune.
În baza art. 404 alin.2 N.C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art.
96 N.C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În temeiul art.404 alin.2 N.C.p.p. s-a atras atenţia inculpatului că, în cazul în care nu
respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse prin sentinţa penală,
instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei închisorii.
În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa de fond a reţinut că, prin cererile
depuse la dosar, s-au constituit părţi civile: persoana vătămată E. (fila 20), cu suma de 37940 lei,
din care 22940 lei, reprezentând contravaloarea celor 63 de arbori tăiaţi de inculpat iar suma de
10.000 lei, reprezentând daune morale., precum şi Direcţia Silvică (fila16 dosar), cu suma de
10838,60 lei, reprezentând prejudiciu produs prin tăierea a 63 de arbori.
În drept, în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, în speţă au fost incidente următoarele
dispoziţii legale:
Art. 33 din Legea 46/2008 - (1) Administratorul fondului forestier proprietate publică a
statului şi proprietarii de păduri au obligaţia să înfiinţeze fondul de conservare şi regenerare a
pădurilor purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal şi având regimul rezervelor fiscale.
Fondul se află la dispoziţia şi în contul administratorului sau al prestatorului de servicii silvice.
(2) Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor prevăzut la alin. (1) se constituie din
următoarele resurse: a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate
publică a statului, în cazul în care nu se oferă teren în compensare; b) contravaloarea pierderii de
creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii de pe
terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier proprietate publică a
statului; c) 30% din cuantumul chiriei, pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul
forestier proprietate publică a statului; d) contravaloarea despăgubirilor pentru pagubele produse
fondului forestier proprietate publică; e) 50% din cuantumul despăgubirilor pentru pagubele
produse fondului forestier proprietate privată; f) 10 - 25% din valoarea masei lemnoase
autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul
preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; pentru fondul forestier proprietate
publică a statului, nivelul procentului anual, în cazul produselor principale, se stabileşte de Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, respectiv de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care
se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea",
şi de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, prin ocolul silvic
propriu; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului anual, în cazul
produselor principale, se stabileşte de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b); g)
sumele reprezentând cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile
care fac obiectul compensării/ocupării temporare, precum şi cheltuielile necesare până la
realizarea stării de masiv pentru terenurile din fondul forestier naţional; h) sumele reprezentând
contravaloarea efectelor determinate de funcţiile de protecţie, ecologice şi sociale ale pădurilor;
i) alocaţii de la bugetul de stat; (3) Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor prevăzut la
alin. (1) se foloseşte pentru: a) regenerarea suprafeţelor parcurse cu tăieri; b) împădurirea
terenurilor goale înregistrate în amenajamentul silvic sau a celor preluate în scopul împăduririi;
c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier naţional; d) efectuarea
lucrărilor de ajutorare şi de îngrijire a regenerărilor naturale şi de îngrijire a culturilor tinere
existente; e) efectuarea lucrărilor în resursele genetice forestiere înscrise în Catalogul naţional al
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materialelor forestiere de reproducere; f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea
pădurilor afectate de calamităţi; g) efectuarea lucrărilor de degajări şi curăţiri; h) cumpărarea de
terenuri cu destinaţie agricolă sau forestieră, în condiţiile legii; i) gospodărirea pădurilor cu
funcţii speciale de protecţie, în condiţiile în care nu este reglementat procesul de producţie
lemnoasă; j) efectuarea studiilor şi lucrărilor de protecţie a pădurilor; k) împrejmuirea terenurilor
pe care sunt instalate regenerări naturale şi a plantaţiilor. (4) Constituirea fondului de conservare
şi regenerare a pădurilor pentru resursele prevăzute la alin. (2) lit. f) se face la data valorificării
acestora. Alimentarea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se face la data la care
resursele prevăzute la alin. (2) devin exigibile. (5) Evidenţa fondului de conservare şi regenerare
a pădurilor se ţine pe proprietar. (6) Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârşitul anului
calendaristic se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia celor prevăzute la
alin. (2) lit. i). (7) În cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi
proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, după acoperirea cheltuielilor
din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) d), sumele rămase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului. (8) Lucrările prevăzute a fi
finanţate din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pot fi realizate şi cu resurse
financiare din afara acestuia.
Art. 8 din OUG 85/2006: (1) Contravaloarea pagubelor evaluate în condiţiile art. 7 se
încasează după cum urmează: a) de către persoana juridică care realizează paza pădurii, dacă
paza nu este asigurată printr-un ocol silvic; b) de către ocolul silvic care asigură administrarea
sau serviciile silvice, dacă acesta asigură şi paza pădurii. (2) Sumele încasate cu titlu de
despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (1) au următoarele destinaţii: a) se fac integral
venit la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu
prevederile art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 81 din OG nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în cazul despăgubirilor pentru pagubele produse pădurilor proprietate publică a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz; b) se fac venit în cuantum de 50% la fondul de
conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în conformitate cu prevederile art. 81 din OG nr.
96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pădurile proprietate
privată; restul de 50% se acordă proprietarului pădurii în care s-a produs paguba, dacă acesta are
asigurate serviciile silvice/administrarea pădurii în condiţiile legii. (3) Obligaţia distribuirii
sumelor încasate ca despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (2) revine persoanelor
prevăzute la alin. (1).
(4) În situaţia în care se constată, de către personalul silvic cu atribuţii de control din
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pagube în păduri sau în vegetaţia
forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile silvice în
condiţiile legii, sumele care se determină ca despăgubiri se fac venit la fondul de ameliorare a
fondului funciar, constituit în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează ocolului silvic cu care
proprietarul încheie ulterior contract de administrare/servicii silvice. (5) Contravaloarea
pagubelor constatate potrivit alin. (4) se determină în condiţiile art. 3, 4 sau 5, după caz, şi se
suportă în cuantum de 50% de către proprietarii pădurilor private care nu asigură administrarea
pădurii/serviciile silvice şi în cuantum de 100% de către unităţile administrativ-teritoriale care nu
asigură administrarea pădurii/serviciile silvice. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), proprietarul
nu este exonerat de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege referitoare la asigurarea
administrării/serviciilor silvice printr-un ocol silvic. (7) Proprietarii pădurilor nemulţumiţi de
cuantumul despăgubirilor acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se pot adresa
instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii.
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Având în vedere dispoziţiile legale anterior citate, instanţa de fond a dispus obligarea
inculpatului să plătească părţii civile Direcţia Silvică suma de 10838,60 lei, urmând ca jumătate
din sumă să fie distribuită proprietarilor terenului de pe care s-au tăiat arborii. Totodată, s-a
respins cererea părţii civile E. privind obligarea inculpatului la plata sumei de 22940 lei,
reprezentând contravaloarea arborilor tăiaţi de către inculpat. De asemenea, s-a respins cererea
părţii civile privind obligarea inculpatului la plata sumei de 15.000 lei, cu titlu de daune morale
întrucât partea civilă nu şi-a propus nicio probă cu care să dovedească prejudiciul moral.
În baza art. 274 alin. 1 N.C.p.p., a fost obligat inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare
către stat, din care suma de 500 lei, din cursul urmăririi penale iar suma de 500 lei, din cursul
judecăţii. În baza art.272 C. proc. pen., suma de 130 lei, reprezentând 50 % din onorariul
apărătorului din oficiu a fost avansată de către Ministerul Justiţiei.
Împotriva acestei sentinţe a formulat apel partea civilă E., pentru motivele prezentate pe
larg în cererea de apel depusă la dosarul cauzei şi reiterate oral cu ocazia dezbaterilor, astfel cum
au fost consemnate în încheierea de dezbateri din data de 13 noiembrie 2018.
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 constată următoarele:
In primul rand se impune a se mentiona ca apelul formulat de partea civilă E. vizeaza
exclusiv latura civilă a cauzei astfel ca in prezenta analiza se va pleca de la stabilirea, cu
autoritate de lucru judecat, a existentei infractiunii de „tăiere ilegală de arbori”, prevăzută de art.
107 alin. (1) lit. d din Legea nr. 46/2008 rep. cu aplic. art. 35 al. 1 Cod Penal, constand in aceea
ca în perioada 03-11.12.2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi în mod repetat, singur şi
pe timp de zi, inculpatul A. a tăiat cu un motofierăstrău din pădurea persoanelor vătămate E. şi F.
(persoane vatamate la aceea dată, imobilul nefiind inca delimitat), un număr de 63 de arbori
nemarcaţi, materialul lemnos rezultat în urma tăierii ilegale de la un număr de 55 de arbori fiind
transportat cu TAF-ul de către un angajat al SC I. SRL la firma respectivă, iar un număr de 8
arbori dintre aceştia identificaţi la cioată, fiind predaţi în custodia pădurarului ....
Ceea ce contestă apelanta este modalitatea de solutionare a actiunii civile promovate, pe
de o parte fiind nemultumită de modalitatea de calcul a prejudiciului material, fiind apreciat de
catre apelantă ca fiind mult mai mare decat cel constat de organele silvice si preluat de instanta
de fond, solicitand totodată obligarea inculpatului la plata sumei catre ea – in calitate de persoană
prejudiciată iar, pe de altă parte, fiind nemultumită si de neacordarea daunelor morale solicitate.
In sustinerea apelului promovat, partea civilă E. a solicitat si instanta a incuviintat proba
cu expertiza silvică, probă insusită si de inculpatul intimat A. prin stabilirea unor obiective
suplimentare, fiind intocmit astfel raportul de expertiza tehnica judiciară de catre expertul tehnic
judiciar J., specialist in silvicultură – exploatări forestiere, ale carui concluzii au fost insusite in
totalitate de ambele părți, nefiind formulate obiecțiuni.
Analizand cauza sub aspectele învederate de către partea civilă E. instanta de cenzură
apreciază ca in cauză nu s-a facut o judicioasa analiza a dispozitiilor legale pertinente, in mod
coroborat, si prin raportare la situatia concretă din dosar, in spiritul apărării drepturilor si
intereselor legitime ale părtilor ca si apărare reală si efectivă (conform standardelor CEDO in
materie) si nu teoretica si iluzorie. S-a realizat o insiruire de dispozitii legale, aparent incidente in
cauză, fara a fi examinată intentia reală a legiuitorului si incidenta acestora la situatia de fapt
actuală din dosar.
Astfel, Curtea retine ca real faptul ca, potrivit fişei de calcul a valorii pagubelor produse
prin fapta constatată, cei 63 de arbori tăiaţi nemarcaţi au înregistrat un volum total de 62,14 m.c.
şi o valoare de 10.838,60 lei (inclusiv TVA), depăşind de 102,08 ori preţul mediu al arborilor pe
picior (fila 22), acesta fiind si motivul pentru care Direcţia Silvică– Ocolul Silvic D., prin adresa
cu nr. 13264 din 15.12.2014, a arătat că se constituie parte civilă pentru 50 % din valoarea
prejudiciului cauzat, precizând totodată că restul din 50 % din prejudiciu revin proprietarilor
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terenului (fila 23). Constatarea si evaluarea fiind realizate chiar de catre organele silvice, acestea,
prin intermediul Directiei, s-au constituit parte civilă in cauză prin raportare la prejudiciul de ele
constatat, neavand interes de a-si contesta propria evaluare, sa-si invoce propria culpă in
exercitarea conformă a atributiilor legale de serviciu la data constatării infracțiunii comise de
inculpatul A.
Persoana cu adevărat interesată de stabilirea cu exactitate a prejudiciului produs ca
urmare a faptei de taiere ilegală de arbori de către inculpatul A. nu poate fi alta decât proprietarul
privat al terenului vizat, care de altfel a si suferit paguba ca urmare a faptei de tăiere, in speță
numita E. – conform celor constatate de expert si actelor de delimitare a terenului in discutie
intre cele două codevălmașe E. şi F.
Această concluzie este susținută si de dispozițiile legale in materie care prevăd după cum
urmeaza:
Potrivit Legii nr. 46 din 19 martie 2018 – Codul silvic, art. 3 - (1) Fondul forestier
naţional este, după caz, proprietate publică sau privată şi constituie bun de interes naţional. (2)
Dreptul de proprietate asupra terenurilor care constituie fondul forestier naţional se exercită în
conformitate cu dispoziţiile prezentului cod., art. 33 - (1) Administratorul fondului forestier
proprietate publică a statului şi proprietarii de păduri au obligaţia să înfiinţeze fondul de
conservare şi regenerare a pădurilor purtător de dobândă, neimpozabil, deductibil fiscal şi având
regimul rezervelor fiscale. Fondul se află la dispoziţia şi în contul administratorului sau al
prestatorului de servicii silvice. (2) Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor prevăzut la
alin. (1) se constituie din următoarele resurse: (printre altele si din) e) 50% din cuantumul
despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privată; (3) Fondul de
conservare şi regenerare a pădurilor prevăzut la alin. (1) se foloseşte pentru: a) regenerarea
suprafeţelor parcurse cu tăieri; b) împădurirea terenurilor goale înregistrate în amenajamentul
silvic sau a celor preluate în scopul împăduririi; c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate
temporar din fondul forestier naţional; d) efectuarea lucrărilor de ajutorare şi de îngrijire a
regenerărilor naturale şi de îngrijire a culturilor tinere existente; e) efectuarea lucrărilor în
resursele genetice forestiere înscrise în Catalogul naţional al materialelor forestiere de
reproducere; f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea pădurilor afectate de calamităţi;
g) efectuarea lucrărilor de degajări şi curăţiri; h) cumpărarea de terenuri cu destinaţie agricolă
sau forestieră, în condiţiile legii; i) gospodărirea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie, în
condiţiile în care nu este reglementat procesul de producţie lemnoasă; j) efectuarea studiilor şi
lucrărilor de protecţie a pădurilor; k) împrejmuirea terenurilor pe care sunt instalate regenerări
naturale şi a plantaţiilor. (4) Constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor pentru
resursele prevăzute la alin. (2) lit. f) se face la data valorificării acestora. Alimentarea fondului de
conservare şi regenerare a pădurilor se face la data la care resursele prevăzute la alin. (2) devin
exigibile. (5) Evidenţa fondului de conservare şi regenerare a pădurilor se ţine pe proprietar. (6)
Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul
următor, cu aceeaşi destinaţie, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. i). (7) În cazul fondului
forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi proprietate publică şi privată a
unităţilor administrativ-teritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) - d), sumele rămase
disponibile se restituie, la cerere, proprietarului.
Este vădit interesul proprietarului pădurii distruse prin fapta de tăiere ilegală de arbori de
a-și vedea stabilit prejudiciul real adus pădurii deținute în calitate de proprietar privat, in
conditiile in care fondul de conservare si regenerare al pădurilor, a carui constituire îi revine ca și
obligație legală, desi se află la dispoziţia şi în contul administratorului sau al prestatorului de
servicii silvice, el se tine per proprietar, alimentarea lui se face printre altele si din sumele
castigate in procese penale de natura prezentului proces (ca urmare a despăgubirilor rezultate din
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comiterea de infractiuni), sumele din cont se folosesc pentru scopurile prevazute de lege, mai sus
mentionate, iar restul ramas necheltuit se restituie, la cerere, proprietarului privat al pădurii.
Este adevarat că Inalta Curte de Casatie si Justiție, prin Decizia pronuntată in Recurs in
interesul legii nr. 2/2010, a stabilit ca - In cazul infractiunilor prevazute de Legea nr. 46/2008 –
Codul silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privata a persoanei fizice
sau persoanei juridice, calitatea de parte vatamata ori de parte civila o pot avea atat ocolul
silvic, in calitate de reprezentant al statului, cat si proprietarul fondului forestier, cu exceptia
situatiei in care acesta din urma este subiect activ al infractiunii.”
În considerentele deciziei precitate Inalta Curte retine - Actiunea civila exercitata in
cadrul procesului penal, avand caracter accesoriu actiunii penale, este supusa dispozitiilor ce
reglementeaza raspunderea civila delictuala. Ca urmare, pentru exercitarea actiunii civile in
procesul penal trebuie indeplinite, cumulativ, mai multe conditii, intre care: infractiunea ce face
obiectul actiunii penale sa fie generatoare de prejudiciu material sau moral; sa existe legatura de
cauzalitate intre prejudiciu si infractiune; prejudiciul sa fie cert si sa nu fi fost reparat; sa existe
vointa de constituire de parte civila in procesul penal. Ca si in procesul civil, in solutionarea
actiunii civile in procesul penal este aplicabil principiul disponibilitatii, care permite persoanei
pagubite sa aleaga nu numai cadrul procesual in care sa isi realizeze pretentiile, ci si momentul
exercitarii actiunii civile in limitele admise de lege. In raport cu acest cadru legal, procurorului si
instantei de judecata nu le este ingaduit sa limiteze in vreun fel dreptul titularului actiunii civile
de a o exercita si nici nu se pot subroga in drepturile persoanei vatamate, ci doar trebuie sa
intervina, in indeplinirea rolului activ, pentru a pune in vedere persoanei vatamate sa precizeze
daca se constituie parte civila in procesul penal.
Obiectul juridic multiplu al infractiunilor silvice, constand in relatiile sociale menite sa
protejeze fondul forestier, ca factor esential in mentinerea calitatii mediului la un nivel optim,
dar si cele care garanteaza dreptul de proprietate, precum si subiectul pasiv principal al unor
astfel de infractiuni care, indiferent de forma de proprietate, este totdeauna statul, in calitate de
reprezentant al societatii interesate in ocrotirea fondului forestier si asigurarea echilibrului
ecologic, imprima acestei categorii de infractiuni un specific determinant in atribuirea pozitiei
procesuale de parte vatamata ori de parte civila ocolului silvic, ca reprezentant al statului, alaturi
de proprietarul fondului forestier, ca subiect pasiv secundar, acestuia neputandu-i-se recunoaste o
astfel de calitate cand este subiect activ al infractiunii silvice. O atare concluzie este impusa de
dispozitiile de ansamblu ale Codului silvic adoptat prin Legea nr. 46/2008, in care este
reglementata obligativitatea administrarii si asigurarii serviciilor silvice la toate padurile,
indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice de interes public. In acest sens, prin art. 10
alin. (1) din Legea nr. 46/2008 se prevede ca sunt obligatorii administrarea, precum si asigurarea
serviciilor silvice, dupa caz, la toate padurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale
silvice (...). Totodata, potrivit dispozitiilor art. 3, cu referire la art. 88 din Legea nr. 46/2008,
fondul forestier national constituie un bun de interes national ce trebuie aparat si dezvoltat
prioritar. Semnificative sub aspectul analizat sunt si dispozitiile art. 33 din Legea nr. 46/2008,
care reglementeaza obligativitatea infiintarii fondului de conservare a padurilor si care in alin. (2)
lit. e) arata ca acest fond se constituie, intre altele, si cu 50% din cuantumul despagubirilor
pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privata. Mai mult, este de observat ca in
art. 105 alin. (3) din aceeasi lege s-a prevazut ca in situatiile in care prejudiciul evaluat potrivit
prevederilor alin. (1) si (2) nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau
administrarea padurii, acesta se recupereaza de autoritatea publica centrala pentru finante
publice, ca reprezentant al statului roman. Or, cata vreme statul roman este vadit interesat,
material si moral, in toate cauzele privind infractiuni silvice indreptate impotriva fondului
forestier proprietate privata, prin instituirea carora se asigura protectia vegetatiei forestiere fata
de actele de taiere, rupere, distrugere, degradare sau scoatere din radacini de arbori, puieti sau
lastari apartinand acestui fond, nu s-ar putea considera ca ocolul silvic, in calitate de reprezentant
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al statului roman, nu ar avea temeiul juridic necesar tragerii la raspundere civila a celor implicati
in savarsirea unor asemenea infractiuni. Din moment ce obiectul material al oricarei infractiuni
silvice il constituie vegetatia forestiera, indiferent de forma de proprietate, iar subiectul pasiv
principal al acestor infractiuni este statul, interesat in ocrotirea tuturor terenurilor cu vegetatie
forestiera, participarea ocolului silvic in procesul penal, ca parte vatamata ori ca parte civila
reprezentand statul, este pe deplin fireasca si corespunde principiilor de drept ce se degaja din
dispozitiile art. 14 si 15 din Codul de procedura penala, coroborate cu cele ale art. 998 si
urmatoarele din Codul civil.
Ca urmare, prin savarsirea unei infractiuni impotriva fondului forestier proprietate
privata, apartinand persoanelor fizice sau juridice, sunt prejudiciate atat patrimoniul si interesele
statului, a carui reprezentare o asigura ocoalele silvice, cat si proprietarul nominal al acelui fond.
In concluzie, instanta de control judiciar retine ca prin recunoasterea calitătii de persoană
vatamată – parte civilă Ocolului silvic, Inalta Curte nu a inlăturat din cadru procesual pe
proprietarul terenului ci din contra, cei doi pot sta impreună in cadrul actiunii penale precum si a
celei civile alăturate. De aici se deduce interesul părtii civile E. de a promova prezentul apel, de
a-si apăra pretentiile civile formulate, de a propune probe in acest sens, si de a-si vedea
recunoscută contravaloarea pagubei suferite ca urmare a comiterii infractiunii a carei persoană
pagubită este, recunoastere in conformitate cu dispozitiile legale incidente care au fost enuntate
de prezenta instantă, completate cu cele ce vor fi enuntate si in cele ce urmeaza.
Astfel, obiectivele expertizei dispuse si efectuate in cauză au constat in: identificarea şi
evaluarea arborilor tăiaţi în mod ilegal; să se stabilească dacă tăierea ilegală de arbori a avut loc
de pe imobilul nr. 11 aparţinând lui ... sau de pe imobilul numărul 10 aparţinând numitei E.; dacă
există masă lemnoasă tăiată nemarcat de pe imobilul numărul 10, să se stabilească separat
valoarea acesteia;
În vederea efectuării lucrărilor necesare întocmirii Raportului de expertiză dispus de către
Instanţa de judecată în dosarul nr. 514/206/2017, părţile implicate au fost convocate la data de
26.04.2018, la sediul Ocolului Silvic D. (Anexa 2). Aici au avut loc discuţiile tehnice legate de
cauza de faţă, după care a urmat deplasarea în teren în cadrul U.P. I Botuş-Lucina, u.a. 208 D. La
discuţiile tehnice şi la lucrările de teren au mai participat alături de expertul judiciar, domnul
pădurar ... (delegat din partea D.S.), domnul ... (reprezentant din partea părţii E.), domnul A.
(parte în dosar) şi doamna .. (reprezentant din partea părţii A.).
În teren a fost identificată suprafaţa de 30000 m.p. care face obiectul cauzei, după care a
fost măsurat conturul acesteia şi a liniei de limită dintre suprafeţele părţilor implicate prin
înregistrarea coordonatelor carteziene x şi y ale punctelor avute în vedere, cu ajutorul GPS-ului
Trimble GeoXT, în format Stereo 70. Conturul identificat şi măsurat a fost indicat în teren de
către părţile din dosar (figura 1 din raport). Linia de limită dintre suprafeţele părţilor implicate
era materializată în teren prin arbori însemnaţi cu litera H cu vopsea de culoare albastră (figura 2
din raport).
În cadrul conturului identificat şi măsurat, s-a realizat, conform Obiectivelor înaintate de
către Instanţa de judecată, identificarea şi inventarierea cioatelor cu marcă pentagonală care fac
obiectul Procesului verbal nr. 13260/12.12.2014 (63 cioate) şi a celor nemarcate, care fac
obiectul cauzei. Au fost identificate un număr total de 75 de cioate (Anexa 3- Carnet de
inventariere cioate din data de 26.04.2018), din care 63 aveau marca pentagonală (constituie
obiectul actului de constatare a infracţiunii silvice de tăiere fără drept a unui număr de 63 arbori
răşinoase verzi, pe picior, întocmit de către Ocolul Silvic D., cu numărul 13260/12.12.2014) iar
12 erau nemarcate.
Precizeaza in continuare expertul ca, datorită perioadei de timp îndelungate de la
momentul tăierii cioatelor care fac obiectul cauzei şi până în prezent (aproximativ 3 ani şi
jumătate), la momentul realizării lucrărilor de teren nu a fost posibilă realizarea corespondenţei
dintre cele 63 de cioate care fac obiectul Procesului verbal de constatare a infracţiunii nr.
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13260/12.12.2014 şi cele identificate în prezent în teren, datorită faptului că pe cioatele
identificate nu mai sunt vizibile numerele folosite la momentul marcării lor. Singura cioată pe
care s-a mai putut vizualiza numărul de la momentul constatării infracţiunii şi marcării cu
ciocanul pentagonal este cioata cu numărul 5 din Carnetul de inventariere cioate din 26.04.2018,
care este cioata 43 din Carnetul de marcare-inventariere aferent Procesului verbal de constatare a
infracţiunii nr. 13260/12.12.2014 (foto 1 raport). Astfel, a fost realizată o nouă numerotare a
celor 63 de cioate cu spray forestier de culoare portocalie (foto 1), conform cu datele înscrise în
cadrul Carnetul de inventariere cioate din 26.04.2018 (Anexa 3). Fotografiile cioatelor nr. 2, 14,
67 şi 74 nu sunt prezentate datorită faptului că la momentul efectuării lucrărilor de teren acestea
nu au fost fotografiate. Cele 12 cioate nemarcate identificate cu ocazia efectuării lucrărilor de
teren din prezenta expertiză au aproximativ aceeaşi vechime a tăierii ca şi cele 63 de cioate care
aveau amprenta ciocanului silvic pentagonal. Toate cele 75 de cioate au fost inventariate prin
măsurarea a două diametre perpendiculare la înălţimea de 0,30 m de la sol şi, de asemenea, a fost
înregistrată şi poziţia spaţială a fiecăreia prin înregistrarea coordonatelor carteziene x şi y cu
ajutorul GPS-ului Trimble GeoXT, în format Stereo 70.
Stabilirea prejudiciilor cauzate părţilor implicate în dosar s-a realizat în baza Ordonanţei
de Urgenţă nr. 85 din 8 noiembrie 2006, modificată prin legea 84/2007. Valoarea pagubei s-a
realizat conform Ordinului ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3283/23.08.2012 care
reglementa preţul mediu al unui metru cub de lemn pe picior la o valoare de 85 RON/m.c.
Ulterior, la birou, a fost realizată documentarea completă a aspectelor care au fost ridicate
cu ocazia deplasării în teren şi a celor care fac parte integrantă din obiectivele Raportului de
expertiză judiciară. A urmat georeferenţierea hărţilor silvice, suprapunerea punctelor înregistrate
în teren peste acestea, realizarea despuierilor şi a calculelor necesare stabilirii valorii pagubelor
provenite din tăierea şi sustragerea ilegală a arborilor care fac obiectul cauzei. Documentarea
detaliată şi analizele şi calculele efectuate s-au concretizat în formularea şi finalizarea
răspunsurilor la obiectivele înaintate expertului tehnic judiciar.
Răspunsuri la obiectivele solicitate:
1. Identificarea şi evaluarea arborilor tăiaţi în mod ilegal;
RĂSPUNS: în cadrul conturului identificat şi măsurat, care face obiectul cauzei, au fost
identificate şi inventariate un număr total de 75 de cioate aferente arborilor tăiaţi în mod ilegal
(conform Carnetului de inventariere cioate din data de 26.04.2018- Anexa 3). Dintre acestea, un
număr de 63 de cioate sunt marcate cu ciocan silvic cu marcă pentagonală şi constituie obiectul
actului de constatare a infracţiunii silvice de tăiere fără drept a unui număr de 63 arbori răşinoase
verzi, pe picior, întocmit de către Ocolul Silvic D., cu numărul 13260/12.12.2014, iar 12 cioate
sunt nemarcate. În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.
85/2006, privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din
păduri şi din afara acestora şi a Ordinului ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3283/23.08.2012
(conform Ordinului ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 3283/23.08.2012, preţul mediu al unui
metru cub de lemn pe picior la data săvârşirii faptei, şi anume a doua jumătate a anului 2014,
avea o valoare de 85 RON/m.c), valoarea celor 75 de arbori tăiaţi în mod ilegal este de 41231 lei,
la care se adaugă TVA 24% - 9896 lei, în total 51127 lei. (conform calcule Tabel 1)
2. Să se stabilească dacă tăierea ilegală de arbori a avut loc de pe imobilul nr. 11
aparţinând lui ... sau de pe imobilul numărul 10 aparţinând numitei E.;
RĂSPUNS: După cum este evidenţiat şi în cadrul figurii nr. 3, toate cele 75 de cioate
identificate şi inventariate sunt localizate spaţial în cadrul imobilului numărul 10 aparţinând
numitei E..
3. Dacă există masă lemnoasă tăiată nemarcat de pe imobilul numărul 10, să se
stabilească separat valoarea acesteia;
RĂSPUNS: Pe imobilul numărul 10, valoarea pagubei provenită din tăierea şi sustragerea
celor 63 de arbori tăiaţi în mod ilegal şi care au constituit obiectul Procesului verbal nr.
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13260/12.12.2014 este de 36198 lei, la care se adaugă TVA 24% - 8688 lei, în total 44886 lei.
(conform calcule Tabel 3). De asemenea, pe imobilul numărul 10, valoarea pagubei provenită
din tăierea şi sustragerea celor 12 de arbori tăiaţi în mod ilegal a căror cioate nu au marcă este de
5033 lei, la care se adaugă TVA 24% -1208 lei, în total 6241 lei. (conform calcule Tabel 4).
Concluziile raportului de expertiza au fost insusite de ambele părti prin necontestare si
neformularea de obiectiuni. De asemenea, si instanta de apel se consideră pe deplin lămurită
asupra chestiunilor aduse in atentie de partea civilă E. ca si critice de apel, ca urmare a
administrării acestui mijloc de probă.
Desi este evidentă disproportia vadită dintre prejudiciul calculat de organele silvice si
constatat prin procesului verbal nr. 13260/12.12.2014 si prejudiciul rezultat in urma efectuării
expertizei tehnice judiciare, instanta va retine drept corect si real pe acesta din urmă, in conditiile
in care in cuprinsul raportului sunt explicitate toate criteriile care au dus la stabilirea acestuia:
identificarea celor 63 de cioate realizandu-se, fiind cele in discutie, doar echivalenta fiecareia
dintre ele, ca si număr de marcaj, neputand fi efectuată datorită trecerii vremii, aspect care insă
nu prezintă importantă pentru stabilirea prejudiciului total al celor 63 de arbori tăiati ilegal, atata
timp cat identificarea in masă a acestora a avut loc. Diferenta de prejudiciu rezultă, pe langă
faptul ca, urmare a măsuratorilor facute de expert la fata locului, cu participarea tuturor părtilor
implicate in proces, a rezultat un volum de masa lemnoasa a celor 63 arbori tăiati mult mai mare
decat cel retinut de organele silvice prin proces verbal (respectiv de 105,497 mc in loc de 62,14
mc), si din faptul ca, urmare a retinerii de catre expert a incadrării unitătii de pădure de pe care
au fost tăiati arborii, respectiv U.P.I., u.a. 208 D, ca facand parte din grupa I functională, acest
lucru a dus la dublarea contravalorii prejudiciului produs prin infractiunea de tăiere ilegală de
arbori, in conformitate cu dispozitiile legale in materie in acest sens, respectiv art. 105 alin. 2 din
Legea nr. 46 din 19 martie 2018 – Codul silvic (in forma de la data comiterii infractiunii) - (1)
Prejudiciul adus pădurii, denumit în continuare prejudiciu, indiferent de natura juridică a
proprietăţii şi de suprafaţa pădurii avută în proprietate, se evaluează potrivit legii. (2) Valoarea
prejudiciilor din pădurile încadrate prin amenajamentul silvic în grupa I funcţională, din
perdelele forestiere de protecţie şi din jnepenişuri se stabileşte prin multiplicarea de două ori a
valorii obţinute potrivit legii. De aceea se retine drept corect stabilită valoarea prejudiciului ca
fiind cea reținută in raportul de expertiză, de 44.886 lei si nu de 10.838,60 lei, cum a fost stabilită
de organele silvice la data constatării faptei.
In continuare instanța de apel menționează ca, in conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. b, alin.
2 lit. b si alin. 3 cu raportare la art. 7 alin. 2 din OUG 85/2006 privind stabilirea modalității de
evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri si din afara acestora, - art. 7 alin.
(2) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse prin săvârşirea de infracţiuni sau de contravenţii
se fac de personalul silvic împuternicit în condiţiile legii să constate faptele prin care s-au
săvârşit infracţiuni sau contravenţii silvice. art. 8 – alin. (1) Contravaloarea pagubelor evaluate în
condiţiile art. 7 se încasează după cum urmează: b) de către ocolul silvic care asigură
administrarea sau serviciile silvice, dacă acesta asigură şi paza pădurii. (2) Sumele încasate cu
titlu de despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (1) au următoarele destinaţii: b) se fac
venit în cuantum de 50% la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în
conformitate cu prevederile art. 81 din OG nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru pădurile proprietate privată; restul de 50% se acordă
proprietarului pădurii în care s-a produs paguba, dacă acesta are asigurate serviciile
silvice/administrarea pădurii în condiţiile legii. (3) Obligaţia distribuirii sumelor încasate ca
despăgubiri în conformitate cu prevederile alin. (2) revine persoanelor prevăzute la alin. (1).
Analizând sistematic prevederile legale menționate, alăturat celor din Codul silvic care
recunoaște dreptul titularului pădurii private la despăgubire, este lesne de dedus ca distribuirea
sumelor conform OUG 85/2006 nu poate leza însuși dreptul material al proprietarului de pădure,
fiind doar o chestiune de virare a sumelor, de simplă distribuire, si nu de respingere a acțiunii
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civile promovată de proprietarul pădurii, ca nefondată, astfel cum a dispus in mod greșit instanța
de fond.
Pentru toate argumentele de fapt si de drept menționate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit.
a Cod procedură penală, Curtea va admite apelul declarat de partea civilă E. impotriva
sentintei penale nr. 117 din data de 22 septembrie 2017 pronuntată de Judecătoria Campulung
Moldovenesc in dosar nr. ../206/2017, va desfiinta in parte sentinta penală apelată şi, in
rejudecare: va înlătura din sentinta penală apelată dispozitia de obligare a inculpatului A. la
plata sumei de 10838,60 lei catre partea civilă Direcţia Silvică– Ocolul Silvic D., reprezentând
contravaloare prejudiciu, suma urmând a fi distribuită de partea civilă conform disp. art. 8 din
OUG85/2006 si dispozitia de respingere a acţiunii civile exercitată de partea civilă E. Va admite
in parte acţiunea civilă formulată de partea civilă E.. Va constata ca prejudiciul produs ca urmare
a comiterii infractiunii de „tăiere ilegală de arbori”, prev. de art. 107 alin.1 lit. d din Legea
46/2008, cu aplicarea art. 35 Cod penal, este in cuantum de 44.886 lei. Va obliga pe inculpatul
A. la plata sumei de 44.886 lei, cu titlu de daune materiale, virarea sumelor urmand a se efectua
in conformitate cu art. 33 alin. 1 lit. e Legea nr. 46 din 19.03.2008 (Cod Silvic) si art. 8 alin. 1 lit.
b, alin. 2 lit. b si alin. 3 cu raportare la art. 7 alin. 2 din OUG 85/2006 privind stabilirea
modalitătii de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din păduri si din afara
acestora, astfel: de catre inculpatul A. – 100% din prejudiciu, respectiv suma de 44.886 lei, catre
partea civilă RNP - Direcţia Silvică - Ocolul Silvic D., urmand ca 50% din cuantumul
prejudiciului, respectiv suma de 22.443 lei, sa fie virată de partea civilă Regia Naţională a
Pădurilor - Direcţia Silvică - Ocolul Silvic D. catre partea civilă E..
Cat privește cererea formulată de partea civilă E. de obligare a inculpatului A. la plata de
daune morale, instanța de apel o va respinge, ca neîntemeiată, dar nu pe lipsa probelor, astfel
cum a reținut in mod eronat instanța de fond, ci pe lipsa de temeinicie rezultată pe bază de
apreciere, in sensul ca probabilitatea ca o astfel de infracțiune sa producă daune morale este
foarte scăzută, aproape nulă. Doar o valoare sentimentală a arborilor in discuție, pentru
proprietarul pădurii, ar fi putut produce daune de asemenea natură, morală, ceea ce nu s-a adus in
atentie in prezenta cauză de catre partea civilă E..
Celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii vor
fi menținute.
Potrivit art. 275 alin. 3 Cod proc penală, cheltuielile judiciare din apel vor ramane in
sarcina statului (inclusiv partea din onorariu expert ce revenea inculpatului si care a fost avansată
de instanța de apel din fondul Ministerului Justiției, dispozițiile legale in materie de cai de atac
fiind clare si imperative, neputând a dispune altfel, fiind intr-un apel admis promovat de partea
civilă).
Potrivit art. 276 alin. 6 Cod procedură penală, inculpatul A. va fi obligat la plata către
partea civilă E. a sumei de 3440 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel (parte din onorariu
expert), si a sumei de 2300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din fond (onorariu avocat ales).
15. Sumele de bani primite de către inculpați de la colaboratorii autorizați.
Imposibilitate confiscare.
Rezumat:
Sumele de bani primite de către inculpați de la colaboratorii autorizați în schimbul unei
cantități de droguri se includ în cheltuielile judiciare avansate de către stat și nu pot fi
confiscate, concluzie care rezultă din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 17 alin. 1 – 3
din Legea nr. 2000 cu cele ale art. 272 Cod procedură penală.
(Decizia penală nr. 731 din 5 septembrie 2018, dosar nr. 8226/86/2017)
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Hotărârea rezumată:
Prin Sentinţa penală nr. 114 din 7 mai 2018 pronunţată de Tribunalul Suceava, în temeiul
art. 386 Cod procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina
inculpatului A. din infracţiunea de trafic de droguri de risc, prev. de art. 2 alin. 1 din Legea
143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de trafic de droguri de risc prev.
de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000 (forma în vigoare la data de 12.04.2013), cu aplicarea art. 41
alin. 2 Cod penal 1969.
Inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de „trafic de droguri de risc” în modalităţile „procurării, deţinerii, punerii în vânzare
şi vânzării de droguri de risc, fără drept”, faptă prev. şi ped. de art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000
(forma în vigoare la data de 12.04.2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, cu reținerea
disp. art. 74 al. 1 lit. a Cod penal 1969 raportat la art. 76 al. 1 lit. d Cod penal 1969, art. 396 al.10
Cod de procedură penală, toate cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
În temeiul art. 12 al. 1 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit. a, teza a doua, şi lit. b Cod penal 1969,
pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal 1969.
În temeiul art. 81 alin.1 Cod penal din 1969, s-a suspendat condiţionat executarea
pedepsei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare, calculat potrivit art. 82 alin.1
Cod penal din 1969.
În baza art. 71 al. 1 şi 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării executării pedepsei, sa suspendat şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art.
64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969.
S-a atras atenţia inculpatului A. asupra dispoziţiilor art. 83 din Cod penal din 1969,
respectiv că în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare,
suspendarea condiţionată a executării pedepsei se revocă.
În temeiul art. 16 din Legea nr. 143/2000, republicată la data de 06.03.2014, s-a dispus
confiscarea şi păstrarea drept contraprobă a cantităţii de 1,97 grame Cannabis (proba nr. 1) ce a
rămas după efectuarea analizelor de laborator conform Raportului de constatare tehnico –
științifică nr. 2.107.645 din data de 22.04.2013 al Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor
din cadrul B.C.C.O. şi a fost depusă la I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O., conform Dovezii seria H, nr.
0024519 din data de 28.06.2013.
În temeiul art. 7 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, s-a dispus prelevarea de probe
biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date
Genetice Judiciare şi îl obligă pe inculpat să se supună procedurii de prelevare de probe
biologice.
În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul A. a fost obligat să plătească
statului suma de 1300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care suma
de 1000 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale, sumă care include suma de 370 de
lei care a fost pusă la dispoziţia colaboratorului autorizat în cauză din fondurile D.I.I.C.O.T.,
aflate la dispoziţia procurorului şef al D.I.I.C.O.T., special destinate activităţilor de efectuare a
procedurilor privind cumpărarea autorizată de droguri. (…)
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Direcţia de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, criticând-o
pentru nelegalitate pe considerentul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii
confiscarea de la inculpatul A. a sumei totale de 370 de lei obţinută de la colaboratorul autorizat
în cauză în schimbul cantităţii totale de 2,59 grame cannabis şi a unei ţigarete confecţionate
artizanal cu cannabis pe care i le-a vândut la data de 12.04.2013. (…)
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Curtea a apreciat că motivul de nelegalitate a sentinței relativ la omisiunea instanței de a
se pronunţa asupra cererii de confiscare de la inculpatul A. a sumei totale de 370 de lei obţinută
de la colaboratorul autorizat în cauză în schimbul cantităţii totale de 2,59 grame cannabis şi a
unei ţigarete confecţionate artizanal cu cannabis pe care i le-a vândut la data de 12.04.2013 este
neîntemeiat.
Potrivit art. 17 alin. 1-3 din Legea 143/2000, în vigoare la data săvârșirii faptei, drogurile
şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2-10 se confiscă, iar dacă
acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin
valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform
alin. (1) şi (2), constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul
de stat.
Curtea a constatat că suma de bani pe care colaboratorul autorizat în cauză a plătit-o în
schimbul cantității totale de 2,59 grame cannabis şi a unei ţigarete confecţionate artizanal
provenea din fondurile speciale ale DIICOT pentru procurarea unor cantități de droguri în
vederea prinderii în flagrant a suspecților, așa cum rezultă din Ordonanța nr. 31/D/P/2013 din
data de 22.02.2013 emisă de procuror.
În aceste împrejurări, având în vedere şi disp. art. 272 Cod de procedură penală care au
denumirea marginală „Acoperirea cheltuielilor judiciare”, în mod corect instanța de fond a inclus
și suma de 370 lei, primită de inculpat de la colaboratorul autorizat în schimbul cantităţii totale
de 2,59 grame cannabis şi a unei ţigarete confecţionate artizanal cu cannabis pe care i le-a vândut
la data de 12.04.2013, în cuantumul cheltuielilor judiciare și nu a dispus confiscarea sumei.
Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură
penală a respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
Serviciul Teritorial Suceava împotriva sentinței penale nr. 114 din 7 mai 2018 pronunțată de
Tribunalul Suceava.” (…)
16. Consecinţele renunţării de către partea civilă la beneficiul solidarităţii între
inculpaţii codebitori.
Rezumat:
În cazul unui accident rutier soldat cu vătămarea corporală din culpă a părţii civile ca
urmare a culpei concurente a doi inculpaţi, faţă de care sunt întrunite condiţiile răspunderii
civile delictuale, renunţarea părţii civile la beneficiul solidarităţii între inculpaţii codebitori
conduce la obligarea părţilor responsabile civilmente la plata despăgubirilor către partea
civilă, proporţional cu gradul de culpă al fiecărui inculpat pentru care sunt chemaţi să
răspundă, şi în limitele contractului de asigurare încheiat între părţi, conform art. 1049 Vechiul
Cod Civil. Existenţa şi întinderea prejudiciului material cauzat victimei unui accident rutier se
poate dovedi prin orice mijloc de probă (inclusiv martori), dreptul comun în materia regimului
juridic al probelor în cazul răspunderii civile delictuale fiind art. 309 alin. 1 Codul de procedură
civilă. Dispoziţiile art. 49 din Ordinul CSA nr. 20/2008 potrivit cărora dovada cheltuielilor
prilejuite de accidentul rutier trebuie să se facă numai cu înscrisuri nu pot fi luate în
considerare, întrucât Ordinul CSA (act juridic emis în baza şi în aplicarea Legii 136/1995
privind asigurările, cu o forţă juridică inferioară acesteia) nu poate modifica disp. art. 49 alin. 1
din Legea 136/1995 privind asigurările care prevăd că asigurătorul răspunde în conformitate cu
legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul.
(Decizia penală nr. 678 din 11 iulie 2018 , dosar nr. 302/193/2015)
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Dispoziţii legale aplicabile: art. 1049 Vechiul Cod Civil, 309 alin. 1 Codul de procedură
civilă, art. 49 alin. 1 din Legea 136/1995 privind asigurările
Hotărârea
Prin Sentinţa penală nr. 151 din data de 01.02.2018 pronunţată de Judecătoria Botoşani în
dosar nr. .../193/2015, în temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. g Cod
procedură penală s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului A.C. pentru săvârșirea
infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal, urmare a
retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată B.
În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 5 Cod penal, s-a schimbat
încadrarea juridică a faptei de vătămare corporală din culpă din forma prevăzută de art. 196 alin.
2, 3 Cod penal în forma prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal 1969.
În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod procedură penală,
cu aplicarea art. 121 și următoarele Cod penal 1969, s-a încetat procesul penal pornit împotriva
inculpatului A.A.C. pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art.
184 alin. 2, 4 Cod penal 1969, urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. D. S.A. să plătească părții civile
N.M.S. suma de 13.000 lei daune materiale și suma de 135.000 lei daune morale şi s-au respins,
ca nefondate, restul pretențiilor civile.
A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. D. S.A. să plătească părții civile
Spitalul Clinic Județean de Urgență E. suma de 9.443,54 lei, cheltuieli de spitalizare, la care se
adaugă dobânda legală calculată astfel: pentru suma de 2.162,83 lei de la data de 10.03.2009 și
până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 2.024,25 lei de la data de
16.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 3.435,61 lei de la
data de 26.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal și pentru suma de 1.820,85
lei de la data de 23.10.2010 și până la achitarea integrală a debitului principal.
În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, s-a lăsat nesoluționat capătul de cerere al
părții civile Spitalul Clinic Județean de Urgență E. privind obligarea părții responsabile
civilmente S.C. F. S.A la plata cheltuielilor de spitalizare.
S-a respins, ca nefondate, pretențiile civile ale părților civile B. și Spitalul Clinic Județean
de Urgență E. față de partea responsabilă civilmente S.C. G. S.R.L.
Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Botoșani nr. 1244/P/2009 au fost trimiși în judecată inculpații A.C. și A.A.C. pentru
săvârșirea câte unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2, 3 Cod
penal, reținându-se în sarcina acestora că, la data de 07.03.2009, în calitate de conducători auto
ai autoturismelor marca X cu număr de înmatriculare xxx și Y cu nr de înmatriculare yyy, în
timp ce se deplasau pe DE 58, în apropierea localității H., jud. I, nu au respectat dispozițiile
legale privind viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile publice și modul de efectuare a
manevrei de depășire, provocând un accident rutier din care au rezultat pagube materiale și
vătămarea corporală a persoanei vătămate N.M.S., care a suferit leziuni ce i-au pus viața în
primejdie și au necesitat pentru vindecare un număr de 148-150 zile de îngrijiri medicale.
Legalitatea actului de sesizare, competența, legalitatea administrării probatoriului și a
efectuării actelor de urmărire penală, precum și competența instanței în judecarea cauzei au fost
verificate prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din 29 aprilie 2015.
Cercetând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut că, la data de 07.03.2009,
organele de politie din cadrul Serviciului Rutier I. au fost sesizate prin SNUAU 112 despre
faptul că pe D.N. 29 (D.E. 58), în afara localității H., jud. I. a avut loc un accident rutier soldat cu
victime omenești. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul
I.P.J., cercetările efectuate stabilind că locul producerii accidentului a fost identificat și stabilit pe
D.N. 29 (D.E. 58), în afara localității H., iar la fața locului au fost găsite vehiculele implicate în
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accident, respectiv autoturismul marca Y., înmatriculat sub numărul yyy, care era așezat pe
cupolă în șanțul din partea stângă, orientat cu partea din față spre municipiul J., autoturismul
marca Z, înmatriculat în Franța cu numărul zzz, care se afla pe carosabil, pe sensul de mers IJ, în
spatele autoturismului Y, orientat cu fața către axul drumului, oblic stânga față de acesta,
autoturismul X, cu numărul de înmatriculare xxx, care se afla pe sensul de deplasare JI în dreptul
autoturismului Z., orientat cu fața către marcaj, oblic stânga față de acesta și autoturismul W, cu
numărul de înmatriculare www, care se afla în pădurea de pe partea dreaptă a drumului orientat
oblic pe carosabil.
La data de 06.04.2009, persoana vătămată N.M.S. a fost examinată medico-legal, prin
Raportul de constatare medico-legală nr. 70/R din 08.04.2009 al SJML concluzionându-se că
acesta necesită pentru vindecare 88-90 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viața. La
data de 27.07.2009, victima a fost reexaminată stabilindu-se de către aceeași unitate medicală că
leziunile suferite au necesitat un număr de 148-150 zile îngrijiri medicale.
Fiind audiată în cauză, persoana vătămată N.M.S. a depus plângere prealabilă pentru
vătămare corporală din culpă împotriva celor doi inculpați şi s-a constituit parte civilă, urmând
ca pe parcursul procesului penal să precizeze cuantumul pretențiilor civile.
În cauză a fost dispusă și efectuată o expertiză tehnică de specialitate care să lămurească
împrejurările producerii accidentului, concluziile acesteia regăsindu-se în Raportul de Expertiză
Tehnică nr 1003/P/2010/11.01.2011 întocmit de expert tehnic K. din cadrul Biroului Local de
Expertize Judiciare Tehnice și Contabile.
Întrucât această expertiză nu a lămurit mai multe aspecte esențiale pentru clarificarea
deplină a împrejurărilor producerii accidentului și a stabilirii răspunderii penale a celor implicați
(precum viteza autoturismului Y. în momentul producerii accidentului), organele de urmărire
penală au dispus efectuarea unei expertize criminalistice, care a fost realizată de INEC Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice, fiind întocmit Raportul nr .../ 13.06.2014.
De asemenea, pentru lămurirea împrejurărilor cauzei, s-a procedat la audierea persoanei
vătămate N.M.S., a inculpatului A.C., a inculpatului A.A.C. (inițial în calitate de martor) și a
martorilor L., M. şi N.
Analizând materialul probator administrat, având în vedere în principal aspectele
prezentate în cuprinsul Raportului de expertiză criminalistică nr 110/13.06.2014, dar și
declarațiile date în cauză, judecătoria a reţinut că în ziua de 07.03.2009, inculpatul A.C. circula
la volanul autoturismului marca X cu nr. de înmatriculare XXX pe DE 58, din direcția JI, rulând
în urma altor două autoturisme, un Q și un W. La momentul în care cele trei autoturisme au ajuns
în zona km 33+300 m, pe o porțiune de drum în aliniament, din sensul opus de mers circulau mai
multe autovehicule în coloană, primul dintre acestea fiind autoturismul marca Z cu nr. de
înmatriculare zzz (condus de persoana vătămată N.M.S.), urmat de autoturismul marca Y. cu nr
de înmatriculare yyy, condus de inculpatul A.A.C.
În timp ce coloanele de autovehicule se apropiau, în condițiile unui carosabil umed, atât
inculpatul A.C., cât și inculpatul A.A.C. s-au angajat în depășirea autovehiculelor care circulau
în fața lor, aproximativ în același timp. Astfel, inculpatul A.C. s-a angajat în depășirea
autoturismului marca Q, pătrunzând pe sensul opus de mers. După ce l-a depășit, inculpatul a
încercat să depășească și autoturismul W, care circula în fața autoturismului Q. Văzând că din
față se apropia autoturismul Y, condus de inculpatul A.A.C., care efectua și el manevra de
depășire a autoturismului Z, inculpatul A.C. a încercat să revină pe sensul său de mers, între
autoturismele W și Q. Inculpatul nu a mai reușit să efectueze această manevră deoarece
conducătorul autoturismului W. (martorul M.) a fost nevoit să frâneze brusc, pentru a evita un
impact cu autoturismul Y., angajat în depășirea autovehiculului marca Z. Astfel, autovehiculul
condus de inculpatul A.C. a intrat în derapaj, a acroșat cu partea lateral dreapta autoturismul W.
în partea lateral stânga, pe care l-a proiectat în afara carosabilului, după care a fost proiectat spre
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sensul opus de mers și a acroșat tangențial autoturismul Y în partea lateral stânga, apoi a intrat în
impact direct cu autoturismul Z.
Această situație de fapt este reținută și de expertul criminalist, cu observația că el face
două afirmații contradictorii în concluziile Raportului de expertiză. Astfel, la punctul 1 expertul
precizează că inculpatul A.A.C. se angajase în depășire anterior inculpatului A.C., iar la punctul
4.1 se afirmă că nu se poate stabili care din cei doi conducători auto s-a angajat primul în
depășirea coloanei de autovehicule care îl precedau în trafic. Instanța de fond a considerat că cea
de-a doua afirmație este cea care poate fi reținută (din lipsa unor elemente concrete care să o
susțină pe prima), putând fi susținută ideea că cei doi inculpați s-au angajat în depășire
aproximativ în același timp.
Cu privire la vitezele autoturismelor implicate în accident, expertiza a stabilit că viteza
autoturismului marca X înmatriculat cu nr. xxx condus de numitul A.C. a fost în momentul
intrării în derapare de 93 km/h, viteza autoturismului marca Z înmatriculat cu nr. zzz condus de
numitul B. a fost în momentul impactului de 76 km/h, iar viteza autoturismului marca Y
înmatriculat cu nr. yyy condus de numitul A.A.C. a fost în momentul impactului de 87 km/h.
Probatoriul administrat demonstrează că vătămarea corporală a numitului N.M.S. s-a
cauzat ca urmare a evenimentului rutier din data de 07.03.2009, a cărui producere se datorează
conduitelor ilicite, contrare reglementărilor legale privind circulația autovehiculelor pe drumurile
publice, avute de către inculpații A. și C.
Astfel, în momentul producerii accidentului, inculpatul A.C. nu a respectat dispozițiile
art. 45 din OUG 195/2002, conform cărora „(1) Depășirea este manevra prin care un vehicul
trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin
schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care
s-a aflat inițial.....(3) Atunci când prin manevra de depășire se trece peste axa care separă
sensurile de circulație, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se
apropie un vehicul și că dispun de spațiu suficient pentru a reintra pe banda inițială, unde au
obligația să revină după efectuarea manevrei de depășire", ale art. 118 din HG 1391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
conform cărora „ Conducătorul de vehicul care efectuează depășirea este obligat: a) să se asigure
că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenția începerii unei manevre similare și
că poate depăși fără a pune în pericol sau rară a stânjeni circulația din sens opus;....d) să reintre
pe banda sau în șirul de circulație inițial după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate efectua
această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit și pentru ceilalți participanți la
trafic.", ale art. 48 din OUG 195/2002, conform cărora „Conducătorul de vehicul trebuie să
respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să
poată efectua orice manevră în condiții de siguranță."
Inculpatul A.C. s-a angajat în depășirea a două vehicule în același timp, în condițiile unui
carosabil umed și alunecos fără a se asigura corespunzător că poate efectua manevra fără a pune
în pericol sau a stânjeni circulația din sens opus. Inculpatul nu a respectat nici regimul legal de
viteză, circulând cu o viteză de 93 km/h (în condițiile în care pe sectorul de drum respectiv viteza
maximă admisă era de 70 km/h iar condițiile de drum impuneau poate o viteză mai redusă).
Inculpatul A.A.C. s-a angajat intempestiv în depășire, în condițiile unui carosabil umed și
alunecos, fără a se asigura corespunzător că poate efectua manevra fără a pune în pericol sau a
stânjeni circulația din sens opus, prin manevra sa determinându-l pe martorul M. (conducătorul
autoturismului W ce se deplasa pe sensul opus de mers) să frâneze brusc pentru a evita impactul
dintre cele două autoturisme. Inculpatul a efectuat această manevră și prin nerespectarea
regimului legal de viteză, circulând cu o viteză de 86 km/h (în condițiile în care pe sectorul de
drum respectiv viteza maximă admisă era de 70 km/h, iar condițiile de drum impuneau poate o
viteză mai redusă).
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În ceea ce îl privește pe inculpatul A.C., la data de 10.02.2016, prezentă în instanță,
partea civilă N.M.S. a arătat că dorește să își retragă plângerea prealabilă formulată împotriva
inculpatului și solicită încetarea procesului penal, nemaiavând pretenții civile față de acesta. În
consecință, în temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. g Cod procedură
penală instanța a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului A. pentru
săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2,3 Cod penal,
urmare a retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată B..
În ceea ce îl privește pe inculpatul A.A.C., față de întreg probatoriul administrat în cauză,
a constatat că acesta se face vinovat de săvârșirea infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată
(vătămare corporală din culpă), însă, cum termenul de prescripție al răspunderii penale, conform
Codului penal 1969, începe să curgă de la 07.03.2009, iar conform art. 124 Cod penal 1969 rap.
la art. 122 alin. 1 lit. d Cod penal 1969, este de 7 ani și 6 luni, acesta s-a împlinit la data de
06.09.2016.
Întrucât acest text legal este mai favorabil pentru inculpat, termenele de prescripție
conform noului Cod penal fiind mai lungi, instanța, în temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură
penală rap. la art. 5 Cod penal, a schimbat încadrarea juridică a faptei de vătămare corporală din
culpă din forma prev. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal în forma prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod
penal 1969, iar în temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod procedură
penală, cu aplicarea art. 121 și următoarele Cod penal 1969, a dispus încetarea procesului penal
pornit împotriva inculpatului A.A.C., urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Sub aspectul laturii civile, instanța a reținut că partea vătămată N.M.S. s-a constituit parte
civilă în procesul penal față de inculpatul A.A.C. cu suma de 15.000 lei, daune materiale, și cu
suma de 285.000 lei, daune morale.
În ceea ce privește daunele materiale, partea civilă a arătat că acestea se compun din
suma de 2.000 lei, contravaloarea unui an de studii la Universitatea O., el neputând finaliza anul
datorită îngrijirilor medicale de lungă durată de care a avut nevoie, suma de 6.000 lei, cheltuieli
cu analize și medicamente suplimentare, în plus față de cele asigurate de unitatea sanitară, și
suma de 7.000 lei, cheltuieli diverse (transport la unități sanitare, singur sau însoțit de familie,
cheltuieli de recuperare și plata persoanelor ce l-au îngrijit în perioada cât a stat la pat). Dacă în
ceea ce privește suma de 6.000 lei și cea de 7.000 lei, acestea apar ca probate atât cu documente
de plată, cât și cu declarațiile martorilor P. şi R., contravaloarea anului universitar nu poate fi
considerată ca un prejudiciu cert, având în vedere că terminarea anului universitar urma să aibă
loc în vara anului 2009, perioadă de timp în care puteau interveni și alte aspecte ce să ducă la
aceeași consecință, inclusiv nepromovarea unor examene. Aşa fiind, instanţa a apreciat ca
justificate doar sumele de 6.000 lei și de 7.000 lei. Având în vedere întregul probatoriu
administrat, din care reiese că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale așa cum
sunt prevăzute de art. 1357 Cod civil, fiind certă vinovăția inculpatului, întinderea prejudiciului,
acesta fiind cert, lichid și exigibil, precum și legătura de cauzalitate dintre acțiunile inculpatului
A.A.C. și prejudiciul produs, a admis în parte acțiunea civilă ale părții civile N.M.S. și a obligat
partea responsabilă civilmente S.C. D. S.A. la repararea prejudiciilor efectiv produse.
În ceea ce privește daunele morale, s-a arătat că este evident că suferințele produse prin
fapta inculpatului C. au fost de natură a produce traume fizice și psihice părții vătămate, fiind cu
prisosință dovedite de numărul mare de îngrijiri medicale de care a avut nevoie pentru vindecare.
Este de observat că în cursul cercetării judecătorești s-a întocmit o nouă expertiză medico-legală
din care a reieșit că partea civilă a necesitat pentru vindecare 160-170 zile îngrijiri medicale,
prezentând un prejudiciu estetic important, dat temporar, existând posibilități terapeutice de
înlăturare, având o capacitate de muncă păstrată, ce nu se încadrează în vreun grad de
invaliditate, prezentând, la momentul evaluării, o incapacitate adaptativă de 20%
În aprecierea cuantumului daunelor morale, s-a arătat că instanța trebuie să țină seama că
despăgubirile reprezentând daunele morale trebuie să fie rezonabile, aprecierea și cuantificarea
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acestora să fie justă și echitabilă, să corespundă prejudiciului moral real și efectiv produs
victimei și suferite de aceasta, în așa fel încât să nu se ajungă la o îmbogățire fără just temei a
celui îndreptățit să pretindă și să primească daune morale, dar nici să nu fie derizorii.
În consecință, instanța a admis în parte cererea părții civile, obligând partea responsabilă
civilmente S.C. D. S.A. la plata unei sume de bani considerată drept justă despăgubire morală.
De asemenea, partea civilă Spitalul Județean de Urgență E. a solicitat a fi despăgubită cu
suma de 9.443,54 lei cheltuieli de spitalizare. Având în vedere întregul probatoriu administrat,
din care reiese că sunt îndeplinite condițiile art. 320 din Legea nr. 95/2006, dar și ale răspunderii
civile delictuale așa cum sunt prevăzute de art. 1357 Cod civil, fiind certă vinovăția inculpatului,
întinderea prejudiciului, acesta fiind cert, lichid și exigibil, precum și legătura de cauzalitate
dintre acțiunea inculpatului și prejudiciul produs, instanța a admis acțiunea civilă a acestei părți
civile, obligând partea responsabilă civilmente S.C. D. S.A. la plata acestor despăgubiri, la care
se adaugă dobânda legală calculată astfel: pentru suma de 2.162,83 lei de la data de 10.03.2009
și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 2.024,25 lei de la data de
16.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 3.435,61 lei de la
data de 26.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal și pentru suma de 1.820,85
lei de la data de 23.10.2010 și până la achitarea integrală a debitului principal.
Având în vedere retragerea plângerii prealabile față de inculpatul A.C., în temeiul art. 25
alin. 5 Cod procedură penală, instanța a lăsat nesoluționat capătul de cerere al părții civile
Spitalul Clinic Județean de Urgență E. privind obligarea părții responsabile civilmente S.C. F.
S.A la plata cheltuielilor de spitalizare.
În ceea ce privește răspunderea civilă a S.C. G. SRL, instanța a constatat că la momentul
producerii accidentului autoturismul condus de inculpatul A.A.C. era asigurat de S.C. D. S.A.,
astfel încât răspunderea pentru eventualele daune produse aparține acestei din urmă părți
responsabile civilmente, în temeiul contractului de asigurare, iar nu părții responsabile
civilmente S.C. G. S.R.L.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel partea responsabilă civilmente S.C. D. S.A.,
în latura civilă a cauzei.
În motivarea scrisă a apelului, aceasta a arătat că în ce priveşte daunele materiale, acestea
au fost eronat acordate victimei accidentului de către instanţa fondului, întrucât procedând astfel
a încălcat dispoziţiile art. 49 din Ordinul CSA nr. 20/2008, care impun probarea lor cu
documente justificative (înscrisuri), dovada cu martori fiind în acest caz inadmisibilă. Or, atare
documente nu s-au depus la dosar.
În ce priveşte daunele morale, acestea au fost acordate într-un cuantum mult prea ridicat,
raportat la circumstanţele cauzei, la nivelul de trai de care victima beneficia anterior şi la
jurisprudenţa internă în materie. Astfel, partea civilă N.M.S. are capacitatea de muncă păstrată,
nu se încadrează în vreun grad de invaliditate, ci prezintă doar incapacitate adaptivă de 20%, iar
tulburările constatate nu sunt de natură a o împiedica să interacţioneze social şi familial. În plus,
nu a făcut dovada că accidentul suferit a produs schimbări semnificative ale vieţii sale în sfera
privată ori în cea publică.
În condiţiile în care în cauză este dată culpa comună a inculpatului A.A.C., iar
asiguratorul său, SC F. SA, a achitat părţii civile, cu acest titlu, suma totală de 117.397 lei,
pentru egalitate de tratament se justifică obligarea sa la plata de despăgubiri în aceeaşi limită.
De asemenea, s-a apreciat că în mod greşit a fost obligată la plata dobânzilor legale către
partea civilă Spitalul Clinic Județean de Urgență E., întrucât a cunoscut despre existenţa litigiului
la data când a primit acţiunea, în condiţiile în care, nefiind de drept în întârziere, nu a fost pusă în
întârziere prin avizarea daunei la sediul său, astfel cum se prevede în art. 1522 alin. 1 Cod civil.
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:
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Prin sentinţa penală supusă analizei, s-a reţinut în fapt, în esenţă, că la data de
07.03.2009, în calitate de conducători auto ai autoturismelor marca X cu număr de înmatriculare
xxx și Y cu nr de înmatriculare yyy, în timp ce se deplasau pe DE 58, la km 33+300 m, în
apropierea localității H., jud. I., inculpaţii A.C. și A.A.C. nu au respectat dispozițiile legale
privind viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile publice și modul de efectuare a
manevrei de depășire, provocând un accident rutier din care au rezultat pagube materiale și
vătămarea corporală a persoanei vătămate N.M.S., care a suferit leziuni ce i-au pus viața în
primejdie și au necesitat pentru vindecare un număr de 160-170 zile de îngrijiri medicale.
Cum în cazul inculpatului A.C. persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă, iar în
cazul inculpatului A.A.C. a intervenit prescripţia răspunderii penale, instanţa fondului a dispus
încetarea procesului penal pornit împotriva lor sub aspectul comiterii de către fiecare, a
infracţiunii de vătămare corporală din culpă, acţiunea civilă fiind soluţionată numai prin
raportare la cel de-al doilea dintre aceştia.
Criticile aduse prezentei sentinţe de către partea responsabilă civilmente apelantă vizează
exclusiv latura civilă a cauzei, Curtea urmând ca în continuare să procedeze la analiza lor.
În primul rând, se impune a se observa că, potrivit înscrisului depus la fila 75 vol. II dosar
fond, partea civilă a renunţat la beneficiul răspunderii solidare a celor responsabili de producerea
pagubei, conferit de prevederile art. 1003 Vechiul Cod civil, arătând următoarele:
„(...) îmi precizez prin prezenta valoarea despăgubirilor civile în sumă de 450.000 lei,
reprezentând daune materiale şi morale. Arăt că din această sumă scad suma de 130.000 lei,
sumă ce mi-a fost achitată de F. SA, faţă de care am înţeles să-mi sting pretenţiile civile, urmând
ca în continuare să solicit obligarea celuilalt inculpat prin partea responsabilă civilmente la
diferenţa de despăgubiri civile în sumă de 320.000 lei daune materiale şi morale.”
A mai precizat aici că dintre acestea, suma de 256.000 lei reprezintă daune morale, iar
suma de 64.000 lei daune materiale (2.000 lei contravaloarea anului de studiu la Universitatea
O., 10.000 lei cheltuieli cu analizele şi cu medicamentele suplimentare, 10.000 lei cheltuieli cu
transportul la spital, cu deplasările membrilor familiei care l-au însoţit ori vizitat, cu recuperarea
sa şi cu plata persoanelor angajate pentru a-l ajuta pe o perioadă de 3 luni cât s-a aflat imobilizat
la pat, diferenţa fiind contravaloarea autoturismului distrus în accident).
Aceeaşi a fost poziţia exprimată de acesta în declaraţia din data de 10.02.2016 (fila 122
vol. II ds. fond), în care a precizat că îşi menţine plângerea formulată împotriva inculpatului
A.A.C., în contradictoriu cu care se constituie parte civilă.
S-a reţinut că potrivit art. 1049 Vechiul Cod Civil, în vigoare la data comiterii faptei,
„Creditorul care consimte a se împărţi datoria în privinţa unuia dintre codebitori conservă
acţiunea solidară în contra celorlalţi debitori, dar cu scăzământul plăţii debitorului pe care l-a
liberat de solidaritate”.
În consecinţă instanţa de apel a reţinut că se desprinde concluzia că partea responsabilă
civilmente apelantă urmează să răspundă exclusiv pentru prejudiciul cauzat prin fapta
inculpatului A.A.C., în baza contractului de asigurare încheiat între cele două părţi.
Reţinând totodată că fiecare dintre inculpaţi au avut o culpă în proporţie de 50% în ce
priveşte producerea rezultatului socialmente periculos (cuantum care, deşi neprecizat în mod
expres de instanţa fondului, rezultă din considerentele sentinţei, care conţin menţiuni relativ la
regulile de circulaţie încălcate de aceştia), văzând şi precizările părţii civile citate în cele ce
preced, Curtea a analizat cuantumul despăgubirilor prin prisma şi în limita criticilor formulate,
cu respectarea principiului disponibilităţii, aplicabil în materie civilă.
A arătat partea responsabilă civilmente apelantă că, în ce priveşte daunele materiale la a
căror plată a fost obligată către partea civilă, existenţa şi cuantumul acestora nu pot fi probate
decât prin înscrisuri, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 49 din Ordinul CSA nr. 20/2008. Prin
urmare, se justifică reducerea lor, în limitele în care la dosarul cauzei partea civilă a depus astfel
de dovezi. Or, prezentul punct de vedere nu poate fi primit.
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Astfel, potrivit prevederilor art. 49 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, în forma în vigoare la
data comiterii faptei, „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:
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”.
Articolul 50 alin. 1 din acelaşi act normativ stipulează că „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”.
Se prevede la articolul 309 alin. 1 Cod procedură civilă că „proba cu martori este
admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune astfel”, excepţiile fiind reglementate la
alineatele 2-5 şi vizând actele juridice.
Răspunderea civilă delictuală este consecinţa directă a comiterii unui fapt ilicit cauzator
de prejudiciu, astfel că existenţa faptei şi a prejudiciului pot fi dovedite prin orice mijloace de
probă, inclusiv cea cu martori.
Dealtfel, situaţia era aceeaşi la data comiterii faptei, când instituţia mijloacelor de probă
era reglementată în Vechiul Cod civil, aplicabile în acest sens fiind dispoziţiile art. 1198
raportate la cele ale 1191-1197 din acest act normativ.
Se impune a se observa totodată că, potrivit art. 255 alin. 2 Cod procedură civilă, în
vigoare la data soluţionării prezentei acţiuni civile, „Dacă un anumit fapt este de notorietate
publică ori de necontestat, instanţa va putea decide, ţinând seama de circumstanţele cauzei, că nu
mai este necesară dovedirea lui”.
Coroborând dispoziţiile normative precitate, rezultă că existenţa faptei ilicite cauzatoare
de prejudicii, dar şi cuantumul pagubei materiale suferite de partea civilă ca victimă a unui
accident de circulaţie pot fi dovedite atât prin înscrisuri, cât şi cu depoziţiile martorilor.
Este real că, potrivit art. 49 din Ordinul CSA nr. 20/2008, la stabilirea despăgubirilor în
cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:
1. în caz de vătămare corporală:
a) diferența dintre veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente fiscale, și
indemnizația primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul își desfășoară
activitatea și/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada
spitalizării și a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activități desfășurate de persoana vătămată, probat
cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la data
producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei
accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentație
suplimentară, conform prescripțiilor medicale, probate cu documente justificative, și care nu sunt
suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;
e) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacității de muncă, dacă prin certificatul
medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe
economie;
f) daunele morale: în conformitate cu legislația și jurisprudența din România.
Analizând aceste dispoziţii normative, rezultă că cel puţin în ce priveşte litera f, nu se
impune prezentarea unor înscrisuri în ce priveşte sumele achitate îngrijitorilor persoanei
accidentate, cu atât mai mult cu cât de cele mai multe ori o atare activitate o prestează membrii
familiei.
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În acelaşi timp, prevederile art. 26 din acelaşi ordin stipulează că
„(1) Asigurătorul RCA are obligația de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile
suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretențiilor
formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăși
limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condițiile în care
evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliței de asigurare RCA, se acordă
despăgubiri, în formă bănească, pentru:
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial”
Dată fiind această din urmă stipulaţiune, având în vedere dispoziţiile art. 49 alin. 1 din
Legea nr. 136/1995, potrivit cărora asiguratorul răspunde în conformitate cu legislaţia în vigoare
din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul (prevăzută ca atare de Vechiul Cod
civil, respectiv Codul de procedură civilă actual, acesta din urmă reglementând regimul juridic al
probelor în cazul răspunderii civile delictuale), şi nu în ultimul rând observând că printr-un ordin
(act juridic emis în baza şi în aplicarea legii, cu o forţă juridică inferioară acesteia) nu se pot
aduce modificări şi limitări dispoziţiilor conţinute în lege (în cauză, Legea nr. 136/1995), curtea
conchide că existenţa şi întinderea daunelor materiale pot fi dovedite prin orice mijloace de
probă şi, în acelaşi timp, apreciate ca atare prin prisma notorietăţii lor publice.
După cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar (a se vedea în acest sens cererea de
constituire parte civilă formulată de Spitalul de Urgenţă E. şi actele doveditoare, partea civilă a
fost internată în această instituţie medicală în perioadele 08.03.2009-26.03.2009 şi 17.10.201023.10.2010, suferind intervenţii operatorii abdominale şi la picior.
S-a reţinut în raportul de nouă expertiză medico-legală nr. 11770 din data de 13.06.2017
întocmit de către IML că la externarea din spitalul de urgenţă E. din luna martie 2009 i s-a
recomandat „toaletă locală, pansamente sterile, imobilizare pe atelă gipsată, atele 3 săptămâni
postoperator, recuperare funcţională progresivă, tratament cu anticoagulante, analgezice,
antiinflamatoare, control ortopedic peste trei luni sau mai repede la nevoie”.
La data de 17.06.2009, partea civilă a efectuat un nou examen ortopedic la Spitalul
Judeţean E., fiindu-i recomandat „regim de viaţă menajant, cure periodice cu ..., tratamente
balneare periodice, control ortopedic peste 7-8 săptămâni.”
Ulterior, a mai făcut 2 examene ortopedice la aceeaşi instituţie, la datele de 28.07.2009 şi
16.05.2011, menţinându-se recomandările pentru tratament recuperator.
Se conchide în raportul de expertiză medico-legală că: „Numitul B. a suferit în luna
martie 2009 un politraumatism obiectivat prin: traumatism toracic (cu fractura coastelor 5-6 arc
lateral drept şi hemopneumotorax drept), traumatism abdominal (cu ruptură de ficat gradul II
segmentul V şi hemoperitoneu), fractură cominutivă olecran stâng deschisă punctiformă tip I şi
fractură cominutivă rotulă dreapta deschisă tip III, care au necesitat intervenţii chirurgicale.
Leziunile traumatice au necesitat 160-170 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare din
momentul producerii lor, interval ce include (...) şi perioada de recuperare funcţională”.
În raportul de primă expertiză medico-legală nr. 256/E4 din data de 17.10.2017 întocmit
de SML se conchide că „Urmare a leziunilor suferite în martie 2009 sus-numitul prezintă o
incapacitate adaptivă de 20%”.
Potrivit scrisorilor medicale din datele de 09.06.2009, 21.04.2009, 28.07.2009 emise de
spitalul S., părţii civile i s-au prescris o serie de medicamente (vitaminoterapie) şi tratament
recuperator. Cu chitanţa nr. 102832 din data de 12.04.2011 a achitat suma de 30 lei „taxă cv.
Medicină Legală”, iar cu factura nr. 7029722 din data de 28.04.2000 a achitat suma de 60 lei,
reprezentând constatare tehnică accident.
Din declaraţia martorului P. rezultă că acesta a împrumutat victimei accidentului, prin
fratele ei, suma de 1.000 euro, iar din discuţii cunoaşte că fraţii săi au ajutat-o cu diverse sume de
bani.
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Raportat la cele mai sus arătate, se impune a se reţine că în mod cert partea civilă a
efectuat cheltuieli pentru deplasările la unitatea spitalicească din E., transportul fiind efectuat cu
autoturismul, întrucât, raportat la leziunile suferite şi starea sa fizică, o altă modalitate ar fi fost
traumatizantă pentru aceasta. Totodată, urmările accidentului au necesitat îngrijiri permanente,
justificându-se astfel utilizarea serviciilor unei persoane în acest sens, efectuarea de analize şi
tratamente adecvate (recuperator, calmant, de refacere a imunităţii, prin natura lor necompensate
şi în acelaşi timp costisitoare) şi o alimentaţie suplimentară.
Prin urmare, raportat la probele administrate şi având în vedere costurile aferente
restabilirii stării de sănătate, de notorietate în cazul suportării unor leziuni de o asemenea
gravitate, suma totală de 13.000 lei reprezentând daune materiale a fost corect stabilită de
instanţa fondului, nejustificându-se diminuarea ei.
Având însă în vedere cele mai sus arătate, aspectul că aceste despăgubiri au fost solicitate
în realitate integral exclusiv de la unul din cei doi codebitori, dată fiind culpa concurentă şi egală
a coinculpatului pentru care partea responsabilă civilmente nu este ţinută a răspunde, în
condiţiile în care partea civilă a renunţat la beneficiul solidarităţii, curtea va diminua daunele
materiale aferente obligaţiei de plată a apelantei la suma de 6.500 lei.
Relativ la cuantumul daunelor morale, partea civilă a solicitat obligarea părţii
responsabile civilmente la plata sumei de 256.000 lei cu acest titlu (reprezentând diferența dintre
cuantumul total al daunelor solicitate-450.000 lei şi suma de 130.000 lei achitată de SC F. SA,
din care urmează a se scădea şi suma de 64.000 lei daune materiale), în considerarea exclusiv a
activităţii ilicite a inculpatului C.
Cu caracter teoretic, Curtea a reţinut că repararea integrală a prejudiciului reprezintă
principiul de bază al răspunderii civile delictuale, ce evocă neîndoielnic ideea reparării daunei în
totalitatea sa, fără nicio restrângere sau limitare în raport de natura intrinsecă a acestuia.
Daunele morale sunt consecinţe de natură nepatrimonială cauzate persoanei prin fapte
ilicite culpabile, a căror reparare urmează regulile răspunderii civile delictuale. Daunele morale
au fost clasificate după mai multe criterii, cu relevanţă în speţă fiind cele constând în dureri
fizice sau psihice, numite „pretium doloris”. Trebuie reţinută totodată şi existenţa prejudiciului
de agrement, care reprezintă restrângerea posibilităţilor victimei de a se bucura de viață, de a
avea parte din plin de satisfacţiile materiale si spirituale pe care aceasta i le poate oferi (şi care în
cauză continuă să producă efecte, prin prisma consecinţelor în plan fizic-estetic cât şi psihic),
acest prejudiciu fiind calificat drept „prejudiciu hedonist”.
Deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare,
daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la
consecinţele negative suferite de cei în cauză în plan fizic, psihic şi afectiv, importanţa valorilor
lezate, măsura în care acestea au fost lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele
vătămării, măsura în care le-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială etc..
Daunele morale trebuie sa aibă caracter reparatoriu, pentru a compensa lipsurile din viaţa
părţilor civile, iar practica judiciară în materie este ca sumele de bani acordate cu acest titlu să
aibă efecte compensatorii, neputându-se transforma într-un izvor al îmbogăţirii fără just temei.
Dată fiind natura prejudiciului care le generează, nu există criterii precise pentru
cuantificarea lor. Stabilirea despăgubirilor morale nu trebuie privită ca o cuantificare economică
a unor drepturi şi valori nepatrimoniale (în condiţiile în care lezarea integrităţii fizice şi sănătăţii
unei persoane nu poate fi compensată prin nicio sumă de bani), ci ca o evaluare complexă a
aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează, supusă puterii de apreciere a instanţelor
de judecată. Prin urmare, chiar dacă valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse
acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanţa de judecată are astfel posibilitatea,
ţinând cont de criteriile menţionate anterior, dar şi de contextul economico - social în care părţile
se află, să aprecieze intensitatea si gravitatea lor şi să dispună repararea prejudiciului moral
produs.
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Relaţionând precedentele aspecte teoretice privind cuantificarea daunelor morale,
consacrate în doctrină şi jurisprudenţă, la cauza dedusă judecăţii, Curtea a avut în vedere că prin
accidentul căruia i-a căzut victimă, s-au cauzat părţii civile puternice dureri şi suferinţe,
deopotrivă fizice şi psihice.
Însă chiar şi în aceste condiţii, suma acordată cu acest titlu de prima instanţă, cu trimitere
la doctrina şi jurisprudenţa în materie, atât internă cât şi aferentă ţărilor UE, şi având în vedere
culpa concurentă, în cote egale, a coinculpatului A., excede unor despăgubiri rezonabile şi
adecvate.
Raportat la particularităţile cauzei şi pentru a nu se transforma într-o îmbogăţire fără just
temei, cu atât mai mult cu cât banii, în orice cantitate ar fi, nu pot compensa niciodată pe deplin
suferinţele unei persoane, curtea apreciază că suma de 100.000 lei este necesară, dar totodată
suficientă şi eficientă pentru a compensa durerea suferită de partea civilă ca urmare a
accidentului în care a fost implicată şi a o ajuta să depăşească modificările negative ale cursului
vieţii care i-au fost cauzate.
O diminuare mai accentuată nu se justifică a fi dispusă, având în vedere gravitatea
leziunilor suportate de victimă, suferinţa cauzată prin intervenţiile chirurgicale la care a fost
supusă, recuperarea îndelungată şi nici până în prezent nefinalizată pe deplin, dar şi dificultăţile
pe care le va întâmpina în viitor în găsirea unui loc de muncă şi în ce priveşte viaţa sa socială, în
condiţiile în care la data producerii accidentului era tânăr şi cu perspectiva realizării profesionale
şi împlinirii personale, şi care i-au fost, dacă nu întrerupte, cel puţin amânate pentru o lungă
perioadă de timp.
În ce priveşte daunele materiale pe care partea responsabilă civilmente a fost obligată să
le achite părţii civile Spitalul Clinic Județean de Urgență E., se impune a se observa cu prioritate
că cererea de constituire parte civilă, astfel cum a fost precizată prin înscrisul aflat la filele 43-50
vol. I dosar fond, a fost formulată în contradictoriu cu ambii inculpaţi, deci în acest caz nu s-a
renunţat la beneficiul conferit de dispoziţiile art. 1003 Vechiul Cod civil.
Dealtfel, prin motivele de apel, partea responsabilă civilmente nu a solicitat diminuarea
despăgubirilor proporţional cu culpa coinculpatului A.
Ceea ce a criticat apelanta este obligarea sa de către instanţa fondului la plata
dobânzilor aferente acestor despăgubiri, începând cu data prestării serviciilor medicale în
favoarea victimei și până la achitarea integrală a debitului principal, întrucât nu a avut cunoştinţă
de existenţa litigiului până la data la care a primit acţiunea, unitatea spitalicească neavizând
dauna la societatea de asigurare.
Stipulează prevederile art. 1084 Vechiul Cod civil, în vigoare la acea dată, că „Daunele
interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit şi beneficiul de care a
fost lipsit”, consacrând astfel principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat, deopotrivă
aplicabil la acea dată şi celui cauzat prin fapta ilicită a inculpatului C..
După cum s-a arătat mai sus, art. 50 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 stipulează că
„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”.
Or, în cazul răspunderii civile delictuale, debitorul (cel care a comis infracţiunea şi pentru
care partea responsabilă civilmente urmează să răspundă în baza dispoziţiilor legii şi ale
contractului de asigurare) este de drept în întârziere de la data săvârşirii faptei ilicite, respectiv
naşterii prejudiciului.
Doctrina în materie aplicabilă în speţă este în sensul că „În toate cazurile de vătămare a
sănătăţii ori a integrităţii corporale, data de când trebuie să fie plătite despăgubirile este aceea a
producerii vătămării, şi nu aceea a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti” (Drept Civil,
Teoria generală a obligaţiilor, C. Stătescu, C Bîrsan, Ed. ALL Bucureşti, 1997, pagina 158)
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Privitor la dobânda legală (şi care prin natura ei este diferită de penalităţile de întârziere
reglementate de dispozițiile art. 37 din Ordin), s-a arătat că plata ei se impune tocmai pentru a
asigura o reparare integrală a prejudiciului, care trebuie să acopere nu numai paguba efectiv
suferită, ci și câștigul nerealizat, prețul lipsei de folosință. Prejudiciul este cert de la data când
partea civilă Spitalul Județean de Urgență E. a suportat cheltuielile aferente spitalizării victimelor
accidentului (astfel cum au fost calculate la finalul fiecărei perioade de internare medicală), astfel
că se va impune repararea sa prin raportare la acel moment și acordarea implicită a dobânzilor
legale tot din acel punct, tocmai pentru că ele reprezintă o parte importantă (lucrum cessans) din
acesta, privit în integralitatea lui.
Deși creanța devine certă, lichidă și exigibilă de la data rămânerii definitive a hotărârii,
dobânzile legale nu se acordă prin raportare la aceasta, căci ele nu reprezintă o sancțiune pentru
neplata la timp a unei creanțe, ci un element component al prejudiciului, pentru a cărui reparare
integrală trebuie să se raporteze la momentul suportării sale de către partea civilă (şi la care a
suferit pierderea).
Prin urmare, dobânda legală se justifică a fi cerută de la data arătată în precedent, tocmai
pentru că aceea este data la care prejudiciul s-a produs și de la care se impune acordarea
beneficiului nerealizat, în speță, a lipsei de folosință aferente sumelor cheltuite de spital în
vederea înlăturării consecinţelor încercate de victimă, pentru a se asigura, astfel, repararea
integrală a acestuia.
Aşadar, obligarea părţii responsabile civilmente la plata dobânzilor aferente creanţelor
principale către partea civilă Spitalul Clinic Județean de Urgență E. a fost în mod legal dispusă.
Pentru considerentele arătate, Curtea, constatând întemeiat apelul declarat de partea
responsabilă civilmente, în conformitate cu prevederile art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură
penală, l-a admis, a desfiinţat în parte sentinţa penală atacată şi, în rejudecare, a procedat în
sensul celor mai sus arătate.
8. Obligarea inculpatului minor la plata cheltuielilor judiciare către stat
Rezumat:
Fundamentul obligării unui inculpat la plata către stat a cheltuielilor judiciare, în
aplicarea prevederilor art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, îl constituie culpa sa
infracţională, care subzistă şi în cazul inculpatului minor căruia i se aplică o măsură educativă.
Potrivit dispoziţiilor art. 274 alin. (1) Cod procedură penală „în caz de renunţare la
urmărire penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la pedepsei”,
nefăcându-se aici nicio trimitere expresă la situaţia în care s-au aplicat inculpatului măsuri
educative. Cu toate acestea, la alin. (3) al aceluiaşi articol se au în vedere exclusiv situaţiile în
care soluţia dispusă de instanţă este una dintre cele reglementate la alin. (1) şi se stipulează că
„Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la
repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare
avansate de stat”. Analizând dispoziţiile normative arătate, se observă că obligaţia reglementată
la alin. (3) se referă, fără excepţie, atât la inculpatul minor, cât şi la cel major. Or, interpretând
per a contrario acest text de lege, rezultă că, în situaţia în care inculpatul (fie el minor ori
major) nu va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata despăgubirilor
civile, el va fi singurul ţinut să răspundă de plata către stat a cheltuielilor judiciare.
Prin prisma dispoziţiilor art. 504 Cod procedură penală (care fac trimitere la normele
generale în materia judecăţii, vizând prin urmare inclusiv regimul cheltuielilor judiciare) şi în
condiţiile în care completările şi derogările reglementate de acest text de lege nu vizează
prezenta instituţie, se impune obligarea inculpatului minor care a comis o infracţiune şi căruia i
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s-a aplicat o măsură educativă la plata către stat a cheltuielilor judiciare, în temeiul art. 274
alin. 1 din acelaşi act normativ.
(Decizia penală nr. 719 din 03 septembrie 2018 , dosar nr. 6663/314/2017)
Dispoziţii legale aplicabile: art. 274 şi art. 504 din Codul de procedură penală
Hotărârea
Prin Sentinţa penală nr. 240 din 09.05.2018 a Judecătoriei Suceava, în temeiul art. 386
alin.1 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care
inculpatul A. a fost trimis în judecată, din infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273
alin. 1 şi 2 lit.d Cod penal, în infracţiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 şi 2
lit.d Cod penal cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal. În baza art.120 Cod penal, art. 114 alin.1
Cod penal, alin. 115 alin.1 pct. 1 lit. d Cod penal i s-a aplicat inculpatului A., măsura educativă
neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 5 (cinci) luni pentru săvârşirea
infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin.1 şi 2 lit. d C. pen. cu aplicarea art. 113
alin. 3 C. pen., art. 349 alin. 2 C.p.p., art. 374 alin. 4 C.p.p., art. 375 C.p.p. şi art. 396 al. 10
C.p.p. A fost obligat inculpatul A., să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune. În
baza art. 121 alin.1 lit. a, b şi e C. pen. s-a dispus ca pe durata executării măsurii educative
inculpatul A., se va supune următoarelor obligaţii: - să urmeze un curs de pregătire şcolară sau
formare profesională. - să nu depăşească, fără acordul Serviciului de Probaţiune, limita teritorială
a judeţului Suceava. - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de acesta.
Conform art.121 alin.3 Cod penal, s-a dispus că supravegherea executării obligaţiilor impuse de
instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune. S-a atras atenţia inculpatului asupra
dispoziţiilor art. 123 Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale
săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv
posibilitatea dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate
luate cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura
educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenție. În baza art. 275 alin. 3 Cod
procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei cauze penale, în
cuantum de 1500 lei, din care suma de 1000 lei din cursul urmăririi penale, au rămas în sarcina
statului. În baza art. 275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu
pentru inculpatul A., în cuantum de 260 lei a rămas în sarcina statului şi s-a avansat din fondurile
Ministerului Justiţiei în contul Baroului.
Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Suceava a reţinut următoarele:
Prin rechizitoriul nr.205/P/2017 din data de 04.08.2017 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A.
pentru săvârşirea infracţiunii de „mărturie mincinoasă”, faptă prev. şi ped. de art. 273 alin. 1 şi 2
lit. d C. pen., constând în aceea că la data de 26.10.2016, în faţa judecătorului de la Tribunalul
Suceava, audiat în calitate de martor într-o cauză penală în legătură cu o faptă pentru care legea
prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10 ani sau mai mare, a făcut afirmaţii
mincinoase în legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire la care a fost întrebat.
A arătat procurorul de caz că situaţia de fapt mai sus expusă este susţinută de următoarele
mijloace de probă: declaraţia dată de numitul A., în calitate de martor, în faţa lucrătorilor de
poliţie, la data de 02 mai 2016, declaraţia dată de numitul A., în calitate de martor, în faţa
organului de urmărire penală, la data de 02 mai 2016, declaraţia dată de numitul A., în calitate de
martor, în faţa instanţei de judecată, la data de 26 octombrie 2016, copia rechizitoriului nr.
157/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, copia sentinţei penale nr. 262/2016 a
Tribunalului Suceava, copia deciziei penale nr. 7/2017 a Curţii de Apel Suceava, coroborate cu
declaraţiile inculpatului A.
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Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava sub nr. ../314/2017 din data de 11
august 2017, în aceeaşi zi fiind creat dosar asociat nr. ../314/2017/a1, pentru a fi efectuată
procedura de cameră preliminară.
Prin Încheierea din data de 22.09.2017, judecătorul de cameră preliminară din cadrul
Judecătoriei Suceava, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, a constatat legalitatea
sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 205/P/2017 din 04.08.2017 al Parchetului de pe lângă
Tribunalul Suceava privind pe inculpatul A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de
mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1, 2 lit. d C.pen., precum şi legalitatea administrării
probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.
La pronunţarea acestei încheieri, s-a avut în vedere că rechizitoriul cuprinde datele
referitoare la faptă, încadrare juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la
actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi la cheltuielile judiciare.
În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, s-a dispus ca încheierea să fie comunicată
Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava şi inculpatului A.
În vederea începerii judecăţii, în condiţiile în care încheierea mai sus menţionată a rămas
definitivă prin necontestare, s-a dispus citarea inculpatului.
La termenul de judecată din 10.01.2018, s-a dat citire actului de sesizare şi raportat la
susţinerile inculpatului, care a precizat că nu înţelege ce înseamnă procedură simplificată,
instanţa a desemnat un apărător din oficiu, astfel că la termenul de judecată din data de
18.04.2018, celui în cauză i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură
penală, privind judecata în procedura simplificată, precum şi soluţiile posibile ca urmare a
acestei proceduri, inculpatul A., prezent în instanţă, declarând că doreşte să beneficieze de
procedura abreviată.
În faza de judecată, ca urmare a admiterii cereri formulate de către inculpat, cauza a fost
soluţionată, potrivit art. 349 alin. 2 Cod procedură penală, pe baza probelor administrate în
cursul urmăririi penale.
Totodată, instanţa de fond, având în atenţie vârsta inculpatului la data indicată de acuzare
ca fiind data comiterii infracţiunii de mărturie mincinoasă, în temeiul art. 506 alin.2 Cod
procedură penală, a dispus efectuarea unui referat de evaluare de către Serviciul de Probaţiune
Suceava, referat depus la dosar la filele 50-52.
De asemenea, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. .../86/2016 al Tribunalului Suceava,
în care inculpatul a fost audiat ca martor.
Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, conform art. 387 alin. (1) Cod
procedură penală, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut că situaţia de
fapt prezentată în actul de sesizare este susţinută de coroborarea mijloacelor de probă, astfel:
În fapt, prin rechizitoriul nr. 157/P/2016 din data de 23 mai 2016 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a
inculpatului B. pentru săvârşirea infracţiunilor de: tentativă la omor, prev. de art. 32 alin. 1
C.pen. rap. la art. 188 C.pen. şi tentativă la violenţă în familie, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap.
la art. 199 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 188 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,
reţinându-se în sarcina acestuia că, la data de 01 mai 2016, în jurul orelor 21:30, pe raza
municipiului C., a exercitat cu intenție acte de violenţă, de intensitate ridicată, cu un corp tăietorînțepător (un cuţit), în zone vitale, asupra fiului său D., cu intenţia (indirectă) de a-i suprima
viaţa (tentativă la violenţă în familie, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 199 alin. 1 C.pen.
cu aplic. art. 188 C.pen.). De asemenea, s-a reţinut şi faptul că inculpatul B., tot la data de 01 mai
2016, în jurul orelor 21:30, pe raza municipiului C., a exercitat cu intenție acte de violenţă, de
intensitate ridicată, cu un corp tăietor-înțepător (un cuţit), în zone vitale, asupra persoanei
vătămate E. (tentativă la omor, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 188 C.pen.).
În cursul urmăririi penale, printre alte mijloace de probă legal administrate, a fost audiat
în calitate de martor numitul A. (fiul persoanei vătămate E., iniţial de lucrătorii de poliţie
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judiciară, la data de 2 mai 2016 , iar apoi tot la aceeaşi dată de către procurorul de caz. În aceste
declaraţii, date sub prestare de jurământ, A. a arătat printre altele că l-a observat pe B. lovind cu
un cuţit cele două persoane vătămate, iar după agresiune a pus cuţitul în buzunarul pantalonilor.
Cauza a fost înregistrată ulterior pe rolul Tribunalul Suceava sub nr. .../86/2016, iar, în
cursul judecăţii, respectiv la termenul din data de 26 octombrie 2016, a fost audiat în calitate de
martor, A., care, sub prestare de jurământ, a susţinut iniţial că îşi menţine declaraţia dată în cursul
urmăririi penale, la procuror, întrucât a spus adevărul, pentru ca apoi să declare judecătorului că
nu inculpatul a înjunghiat cele două persoane vătămate, precizând că în realitate autorul
agresiunii comise asupra victimei E. ar fi numitul F., acesta lovind victima cu o furcă; de
asemenea, martorul a declarat că victima D. nu a fost înjunghiată ci, probabil, s-a lovit singură de
o tablă ascuţită în vârf de la un colţ al unei ferestre.
Finalizând cercetarea judecătorească, prin sentinţa penală nr. 262 din 17.11.2016
judecătorul din cadrul Tribunalului Suceava a constatat că urmărirea penală este completă, iar
probele administrate (inclusiv în cursul cercetării judecătoreşti) stabilesc mai presus de orice
îndoială vinovăţia inculpatului B. Instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor
reţinute iniţial în sarcina inculpatului menţionat în infracţiunea de tentativă la omor calificat,
prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1, art. 189 alin. 1 lit. f C.pen., condamnând pe inculpat
la pedeapsa de 5 ani închisoare. În cuprinsul hotărârii de condamnare judecătorul a reţinut ca
fiind expresia realităţii doar declaraţiile date de martorul A. în faza de urmărire penală, acestea
coroborându-se cu toate celelalte probe administrate, înlăturând astfel din analiza cauzei
depoziţia martorului dată în faţa instanţei.
Prin decizia nr. 7 din data de 04.01.2017, dată în dosarul nr. .../86/2016, judecătorii din
cadrul Curţii de Apel Suceava, investiţi cu soluţionarea apelului declarat de inculpatul B., au
constatat ca fiind legală şi temeinică hotărârea pronunţată de judecătorul fondului.
Constatând că în ziua de 26.10.2016, în faţa judecătorului din cadrul Tribunalului
Suceava, numitul A. a făcut afirmaţii mincinoase într-o cauză penală, procurorul de şedinţă din
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea
infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1, 2 lit. d C.pen.
Audiat în calitate de suspect la data de 28 iunie 2017, iar ulterior, la data de 06 iulie 2017,
în calitate de inculpat, A. a declarat că a minţit în faţa instanţei de judecată la data de 26.10.2016,
că afirmaţiile făcute sunt mincinoase, întrucât „a vrut să-l scape de pedeapsă pe B.”, fără ca
acesta să-i solicite acest lucru ori să-i ofere anumite avantaje materiale. Tot cu această ocazie, A.
a arătat că declaraţia pe care a dat-o în faţa organului de urmărire penală la data de 02 mai 2016
este reală şi reflectă întrutotul adevărul.
Declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului din faza de urmărire penală s-au coroborat cu
declaraţia dată de către acesta în cursul cercetării judecătoreşti, unde a arătat că recunoaşte
săvârşirea faptei aşa cum a fost ea reţinută şi descrisă în actul de sesizare .
Aşadar, la stabilirea situaţiei de fapt mai sus expuse, instanţa de fond a avut în vedere,
faţă de prevederile art. 99 şi art. 103 C.p.p., declaraţiile inculpatului, înscrisurile depuse la dosar,
inclusiv dosarul ataşat.
Faţă de modalitatea în care se coroborează materialul probator administrat în cauză,
instanţa de fond a reţinut că prezumţia de nevinovăţie de care se bucură inculpatul a fost
răsturnată şi vinovăţia acestuia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului A. care, la data de 26 octombrie 2016, fiind audiat
în calitate de martor într-o cauză penală în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa
detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10 ani sau mai mare, a făcut afirmaţii mincinoase în faţa
judecătorului de la Tribunalul Suceava, în legătură cu faptele şi împrejurările esenţiale cu privire
la care a fost întrebat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă,
prev. de art. 273 alin. 1, 2 lit. d C.pen.
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În ceea ce privește latura obiectivă, instanța de fond a reținut că probele administrate în
cauză evidențiază realizarea elementului material specific infracțiunii, constând în susținerea
unor afirmații mincinoase, într-o cauză în care inculpatul a fost audiat ca martor.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu forma de vinovăție prevăzută de
art. 16 alin. 3 lit. a din Codul penal, respectiv intenție directă, deoarece din modul concret de
realizare a faptei reținute, a rezultat că inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit
producerea lui prin săvârșirea acesteia.
Având în vedere că infracţiunea de mărturie mincinoasă a fost săvârşită de către inculpat
la data de 26.10.2016, data la care nu împlinise vârsta de 18 ani, fiind născut la 17.02.1999, şi în
legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă ori închisoarea de 10
ani, instanţa de fond a reţinut incidenţa agravantei prevăzută de alin. 2 lit. d a art. 273 C.pen.,
precum şi prevederile art. 113 alin. 3 Cod penal, sens în care a dat curs dispoziţiilor art. 386 alin.
1 Cod procedură penală.
La individualizarea sancţiunii ce s-a aplicat inculpatului, instanța de fond a ţinut cont de
faptul că alegerea măsurilor educative care urmează să fie luate faţă de acesta se face în
condiţiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74 C.pen.
Dispoziţiile art. 114 alin.1 Cod penal stabilesc principiul potrivit căruia, de regulă,
minorilor li se aplică măsuri educative neprivative de libertate. În plus, s-a constatat că inculpatul
nu se regăseşte în situaţiile prevăzute de art. 114 alin. 2 lit. a şi b Cod penal pentru a i se putea
aplica o măsură educativă privativă de libertate, întrucât nu a suferit alte condamnări, iar
pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă ce face obiectul cauzei
este închisoarea de la 1 la 5 ani, deci mai mică de 7 ani. În consecinţă, inculpatului i s-a aplicat o
măsură educativă neprivativă de libertate.
La alegerea măsurii, instanţa de fond a avut în vedere că, potrivit art. 115 alin. 2 Cod
penal, măsura educativă se aplică ţinând cont de criteriile prev. de art. 74 Cod penal:
împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol
creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale
infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor
care constituie antecedente penale ale inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în
cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi
socială. Astfel, instanţa de fond a ţinut seama de gradul de pericol social concret al faptei, de
persoana inculpatului, care este tânăr (în prezent are 19 ani), se află în continuare în întreţinerea
mamei sale, împreună cu care locuieşte şi nu este cunoscut cu antecedente penale. Totodată,
instanţa de fond a reţinut că inculpatul a adoptat o conduită corespunzătoare şi sinceră în timpul
procesului penal, recunoscând şi regretând săvârşirea faptei, context în care în considerarea
dispoziţiilor art. 396 alin.10 teza finală Cod procedură penală, a avut în vedere şi poziţia
procesuală adecvată a inculpatului la alegerea măsurii educative.
De asemenea, instanța de fond a avut în vedere și conţinutul referatului de evaluare a
inculpatului întocmit de Serviciul de Probaţiune care a relevat, pe de o parte, insuficienta
rigurozitate a regulilor de conduită trasate de către părinţii săi, existenţa unor comportamente
negative în familia restrânsă, dar şi în cadrul grupului de prieteni, iar pe de altă parte prezenţa
suportului material şi moral din partea familiei, asumarea vinovăţiei celui în cauză faţă de fapta
comisă şi percepţia acestuia relativ la experienţa negativă a implicării sale într-un proces penal,
în contextul preocupărilor sale privind dezvoltarea sa în plan profesional, astfel că a dat curs
recomandării Serviciului în sensul aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate,
respectiv asistarea zilnică, pe o perioadă de 5 (cinci) luni, urmând ca supravegherea acestuia să
fie realizată sub coordonarea serviciului de probaţiune.
Instanţa de fond a apreciat că măsura educativă neprivativă de libertate pentru care a
optat satisface necesitatea reeducării inculpatului și totodată are un rol preventiv pentru
persoanele care s-ar afla în situații asemănătoare. Totodată, instanţa de fond a obligat inculpatul
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A., să respecte programul stabilit de Serviciul de Probaţiune. În baza art.121 alin.1 lit.a, b şi e
C.pen. s-a dispus ca pe durata executării măsurii educative inculpatul A., se va supune
următoarelor obligaţii: să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională. - să nu
depăşească, fără acordul Serviciului de Probaţiune, limita teritorială a judeţului Suceava. - să se
prezinte la Serviciul de Probaţiune la datele fixate de acesta. Conform art. 121 alin. 3 Cod penal,
s-a dispus că supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se va face sub
coordonarea Serviciului de Probaţiune. S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 123
Cod penal privind consecinţele nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi
infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice, respectiv posibilitatea
dispunerii de către instanță a înlocuirii măsurii educative neprivative de libertate luate cu măsura
educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau cu măsura educativă
privativă de libertate a internării într-un centru de detenție.
Privitor la solicitarea procurorului de şedinţă referitoare la obligarea inculpatului la plata
cheltuielilor judiciare către stat, instanţa de fond a constatat că dispoziţiile normative în materie
nu permit acest lucru, în condiţiile în care soluţia pronunţată (aplicarea unei măsuri educative) nu
este una de condamnare, astfel cum impun prevederile art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, şi
care sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse în cazul infractorilor minori. Cu alte cuvinte,
dispoziţiile art. 274 alin. 1 Cod procedură penală nu acoperă această situaţie, fiind incidente în
speţă prevederile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, în sensul că aceste cheltuieli au rămâne
în sarcina statului, pentru următoarele argumente:
În primul rând, s-a arătat că hotărârea prin care se dispune aplicarea unor măsuri
educative nu constituie o soluţie de condamnare şi nici nu poate fi asimilată ei.
Un prim argument în acest sens l-a reprezentat împrejurarea că, spre deosebire de
pedepse, unde caracterul coercitiv se situează pe primul plan, măsurile educative au caracter
preponderent educativ şi nu lasă să subziste nicio consecinţă penală.
Un alt argument l-a constituit dispoziţiile art. 239 din Legea nr. 187/2012, conform cărora
„termenul condamnare utilizat în cuprinsul art. 80 alin. 2 lit. a Cod penal se referă şi la hotărârile
prin care, faţă de inculpat, s-au luat, în timpul minorităţii, o măsură educativă, în afară de cazul
în care au trecut cel puţin 2 ani de la data executării stau considerării ca executată a acestei
măsuri”.
S-a apreciat că a extinde textul de lege dincolo de prevederile sale ar reprezenta o
încălcare a principiului legalităţii care guvernează procesul penal. În plus, prin aceasta s-ar
ajunge şi la o extindere nepermisă a atribuţiilor judecătorului care în mod indirect legiferează în
încercarea de a acoperi o eventuală omisiune a legiuitorului.
Chiar dacă s-ar lua în considerare ipoteza că legiuitorul a omis să enumere printre
soluţiile de la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală şi pe cele prin care se aplică măsuri
educative (deşi dispoziţiile art. 239 din Legea nr. 187/2012 contrazic această premisă), instanţa
de judecată nu poate suplini această eventuală omisiune.
Simpla împrejurare că s-ar constata o culpă procesuală în sarcina unei părţi nu este
suficientă pentru a permite instanţei de judecată să dispună dincolo de dispoziţiile legale, în
condiţiile în care legiuitorul a prevăzut în mod detaliat în cuprinsul art. 274 şi 275 Cod procedură
penală persoanele care vor fi obligate la plata acestor cheltuieli, cu indicarea exactă a ipotezelor.
Pentru cele ce pred, în baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, instanţa de fond a
dispus ca acele cheltuieli judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei cauze penale, în cuantum
de 1500 lei, din care suma de 1000 lei din cursul urmăririi penale, să rămână în sarcina statului.
În baza art.275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu
pentru inculpatul A., în cuantum de 260 lei a rămas în sarcina statului şi se va avansa din
fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului.
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Împotriva sentinţei penale sus-menţionate a formulat apel Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava, pentru motivele prezentate în scris în cererea depusă la dosarul cauzei şi
reiterate oral, cu ocazia dezbaterilor consemnate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii.
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 proc. penală, Curtea
a constatat apelul Parchetului ca fiind întemeiat, având în vedere următoarele considerente:
Astfel cum se arată în Decizia nr. 9 din 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie - Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – prin care a fost respinsă, ca
inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „dacă în
aplicarea dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a
luat o măsură educativă prevăzută de art. 115 din Codul penal poate fi obligat la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat”, motivat în esență, prin aceea că problema de drept
invocată nu reprezintă o chestiune de drept complexă sau ambiguă al cărei conţinut ori
succesiune în timp să poată da naştere la dificultăţi rezonabile de interpretare pe cale
judecătorească, afectând, în final, unitatea aplicării lor de către instanţele naţionale, care să
necesite astfel intervenţia instanţei supreme în procedura reglementată de art. 475 din Codul de
procedură penală, Înalta Curte arată printre altele:
Potrivit dispoziţiilor art. 274 din Codul de procedură penală, în caz de renunţare la
urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei,
suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu
excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare,
care rămân în sarcina statului. De asemenea se prevede în acelaşi articol alin. (3) că partea
responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea
pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
În continuare Înalta Curte reține că este adevărat că soluţia luării faţă de inculpatul minor
a unei măsuri educative, indiferent de natura acesteia, nu este inclusă alături de celelalte soluţii
pe care le poate dispune instanţa în cazul în care stabileşte că inculpatul este vinovat de
săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi răspunde penal. Aceasta nu creează
însă o dificultate în aplicarea dispoziţiilor privitoare la persoana care va suporta cheltuielile
judiciare în cazul enunţat, dacă se au în vedere şi dispoziţiile art. 504 Cod procedură penală, care
prevăd că "Urmărirea şi judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, precum şi punerea în
executare a hotărârilor privitoare la aceştia se fac potrivit procedurii obişnuite, cu completările şi
derogările prevăzute în prezentul capitol şi în secţiunea a 8-a a cap. I din titlul V al părţii
generale". Totodată, dispoziţiile art. 239 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare, prevăd că "Termenul
condamnare utilizat în cuprinsul art. 80 alin. (2) lit. a) Cod penal se referă şi la hotărârile prin
care faţă de inculpat s-a luat, în timpul minorităţii, o măsură educativă, în afară de cazul în care
au trecut cel puţin 2 ani de la data executării sau considerării ca executată a acestei măsuri".
Conchide Înalta Curte că rezultă cu claritate, din dispoziţiile prezentate, care va fi soluţia
privitoare la persoana obligată să suporte cheltuielile judiciare în cazul în care faţă de inculpatul
minor se ia una dintre măsurile educative prevăzute de Codul penal. De altfel, majoritatea
covârşitoare a instanţelor care au comunicat opiniile cu privire la chestiunea de drept ce face
obiectul prezentei sesizări au arătat care este interpretarea corectă a dispoziţiilor art. 274 din
Codul de procedură penală, în situaţia reţinută în speţă.
S-a reţinut că, în principiu, sarcina suportării cheltuielilor de judecată revine persoanei
aflate în culpă procesuală. Acest principiu stă la baza dispoziţiilor art. 274 alin. 1 Cod procedură
penală, care prevăd că „în caz de renunţare la urmărire penală, condamnare, amânare a aplicării
pedepsei sau renunţare la pedepsei”, nefăcându-se aici nicio trimitere expresă la situaţia în care
s-au aplicat inculpatului măsuri educative. Cu toate acestea, la alin.3 al aceluiaşi articol se au în
vedere exclusiv situaţiile în care soluţia dispusă de instanţă este una dintre cele reglementate la
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alin. 1 şi se stipulează că „Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar
cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor
judiciare avansate de stat”. Analizând dispoziţiile normative arătate, Curtea a observat că
obligaţia reglementată la alin. 3 se referă, fără excepţie, atât la inculpatul minor, cât şi la cel
major. Or, interpretând per a contrario acest text de lege, rezultă că, în situaţia în care inculpatul
(fie el minor ori major) nu va fi obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata
despăgubirilor civile, el va fi singurul ţinut să răspundă de plata către stat a cheltuielilor
judiciare.
Potrivit doctrinei şi jurisprudenţei în materie, fundamentul (temeiul) obligării unui
inculpat la plata către stat a cheltuielilor judiciare, în aplicarea prevederilor art. 274 alin. (1) din
Codul de procedură penală, îl constituie culpa sa infracţională, care subzistă şi în cazul
inculpatului minor căruia i se aplică o măsură educativă.
Aşa fiind, prin prisma dispoziţiilor art. 504 din Codul de procedură penală (care fac
trimitere la normele generale în materia judecăţii, vizând prin urmare inclusiv regimul
cheltuielilor judiciare) şi în condiţiile în care completările şi derogările reglementate de acest text
de lege nu vizează prezenta instituţie, Curtea a reţinut că se impune obligarea inculpatului
minor care a comis o infracţiune şi căruia i s-a aplicat o măsură educativă la plata către
stat a cheltuielilor judiciare, în temeiul art. 274 alin. (1) din acelaşi act normativ. De altfel,
şi textul de lege anterior, art. 192 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1969, avea în vedere
doar situaţia condamnării (în caz de condamnare), însă în practică şi inculpatul minor faţă de care
se lua o măsură educativă era obligat la plata cheltuielilor judiciare (în solidar sau nu cu
persoanele responsabile civilmente).
Cheltuielile avansate de stat prin intermediul organelor judiciare sunt cheltuieli de
procedură, iar, potrivit doctrinei, temeiul juridic al suportării cheltuielilor judiciare de către
inculpatul condamnat îl constituie culpa infracţională a acestuia, care nu exclude culpa
procesuală, în situaţiile în care cheltuielile au fost provocate de o cerere accesorie fondului
procesului, respinsă ca neîntemeiată. Fapta inculpatului determinând în mod direct desfăşurarea
procesului penal şi, implicit, cheltuielile judiciare, obligaţia de a le suporta are caracter principal
şi integral.
Alăturat raționamentelor sus expuse stă și dispoziția art. 396 alin. 2 Cod procedură penală
– Rezolvarea acțiunii penale – potrivit căruia Condamnarea se pronunță dacă instanța constată
dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de
inculpat. Or, în cazul inculpaților minori, exigențele legale precitate sunt necesare pentru
pronunțarea unei măsuri educative (privative sau neprivative de libertate), acestea fiind comune
soluției de condamnare în cazul inculpaților majori. In consecință, rațiunea este comună și pentru
obligarea la cheltuieli judiciare către stat, ca și soluție subsidiară fondului cauzei, atunci când
există identitate de rațiune pe soluția principală de rezolvare a acțiunii penale.
Astfel fiind, cu luarea în considerare a motivelor sus arătate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit.
a Cod procedură penală, Curtea a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Suceava împotriva sentinţei penale nr. 240 din data de 09.05.2018 pronunţată de Judecătoria
Suceava în dosar nr. ../314/2017, a desființat în parte sentinţa penală apelată şi, în rejudecare, a
înlăturat din sentinţa penală sus menţionată dispoziţia potrivit căreia, în temeiul art. 275 alin. 3
Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 1500 lei rămân în sarcina statului, din
care suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală iar, în temeiul
art. 274 alin. 1 Cod procedura penală, inculpatul va fi obligat la plata către stat a sumei de 1500
lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală – 1000 lei şi judecata in prima
instanţă – 500 lei.
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